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AM.1/
MUNGIAKO HAPOTIK UDALERRI JASANGARRI ETA 
ERRESILIENTE BATEN PROIEKTUA BULTZATZEKO 15 
JARRAIBIDE

Esan bezala, Mungiako indarreko plangintza orokorra onartu eta indarrean sartu zenetik 25 
urte baino gehiago igaro dira. Denbora honetan, plangintza hau egiteko oinarri izan zen errealitate 
ekonomikoa eta soziala aldatzeaz gain, lurraldearen antolamendurako eta hirigintzarako politiken 
erreferentziazko esparru juridikoa ere aldatu da. Erreferentzia-esparru hori erabakigarria da plan 
orokor baten konfigurazio formalerako ez ezik, benazko edukirako ere.

Adibidez. Euskadiko egungo hirigintza-legediak, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
ekainaren 30eko 2/2006 Legeak, udal-plan orokorretarako helburu orokorren egitura berria 
eratzen du, honako hauek:

1. Udalerriaren ingurumen-jasangarritasuna hobetzea, ur- eta energia-baliabide 
berriztagarrien kontsumoak ekosistemek horiek birjartzeko duten ahalmena gaindi ez 
dezan, eta baliabide berriztaezinen kontsumo-erritmoak baliabide berriztagarri iraunkorren 
ordezkapen-erritmoa gaindi ez dezan, eta, era berean, kutsatzaileen emisio-erritmoak 
aireak, urak eta lurzoruak horiek xurgatzeko eta prozesatzeko duten gaitasuna gaindi ez 
dezan. Eta, horretarako, hirigintza-antolamenduak energia berriztagarrien erabilera eta 
aprobetxamendua, energia-eraginkortasuna, hondakinen ekoizpenaren minimizazioa eta 
hiri-sistemetan baliabide naturalen aurrezpena sustatzea bilatzen du.

2. Lurzoruaren berezko baliabide naturalak babestea, bai ekoizpen-balioengatik, bai 
hirigintza-garapen jasangarriko tokiko estrategiarako erreferentzia izateagatik.

3. Lurzoruaren okupazio iraunkorra, lurzorua birgaitzea eta berrerabiltzea aurreikusten 
duena, bai eta etxebizitza hutsak erabiltzea ere, hazkunde berriaren aurreko lehentasunezko 
aukera gisa, hiri-bereizketa eta -sakabanatzea saihestuz, lurraldearen lehen mailako 
funtzioari eustea ahalbidetzeko, hiriguneen, landaguneen eta naturaguneen ingurumen-
balioak babesteko oinarri gisa, eta erabilera edo jarduera desberdinen integrazio eta 
kohesio espazial egokia ahalbidetzeko, mugikortasunaren sorrera murrizte aldera.

4. Birgaitzearen bidezko eraikuntza jasangarria, herriko jatorrizko guneetan eraikitako 
eta urbanizatutako ondarea berroneratzeari eta hutsik dauden etxebizitzak erabiltzeari 
lehentasuna emanez.

5. Mugikortasun iraunkorra, ibilgailu motordunen erabilera behartua eta beharrezkoa ez 
dena murriztera bideratua, ingurumena errespetatzen duten garraiobideei lehentasuna 
emanez, erabilera konbinatua planifikatuz.
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Era berean, Euskadiko 2019ko Lurralde Antolamenduaren Gidalerro berriek, espazioaren 
antolamenduari eta erabilerari dagokionez zuzenean eta zeharka aplikatzeko gidalerro ugari 
zehazten dituztenak hirigintza-plangintzarako, eta dokumentu honetako beste apartatu 
batzuetan aipatu direnak, erregistroa aldatu dute 1997ko LAGei dagokienez; izan ere, LAG haiek 
hazkundea helburu gisa planteatzen zuten lurralde-ereduaren proiektu bat beren gain hartzen 
zuten, azpiegituretan eta hiri-eraldaketan inbertsio handia egiteko aurreikuspenekin. Erregistro-
aldaketa hori ez da artifiziala, baizik eta testuinguruaren azterketa batean oinarritzen da, bai 
lurralde-plangintzari dagokionez, bai gizarte-, ekonomia- eta lurralde-esparruari dagokionez: 
lurraldeari dagokionez, orografia gorabeheratsuarekin, populazioa trinko finkatuta baitago, 
batez ere Kantauri isurialdean; biztanleria-geldialdia eta zahartzea aurreikusten dira, eta 
horrek mendekotasun-tasa handitzea ekarriko du; industriaren tertziarizazioak eta energia 
berriztagarrien tasa handitzeko beharrak inbertsio handiagoa eskatuko du I+Gan. Testuinguru 
horretan, gainera, klima-aldaketaren erronka aurkezten da, lurraldearen, biztanleriaren, 
natura-ingurunearen eta jarduera ekonomikoen gaineko inpaktuak areagotuko dituena, batez 
ere itsasoaren mailaren igoerari, prezipitazioen erregimenean eta tenperaturan, uholdeetan 
eta bero-boladetan izandako aldaketari dagokionez. Horrek guztiak eskatzen du lurralde ez hain 
kaltebera eta erresilienteagoa izatea, horiei aurre egiteko gai dena.

Ildo horretan, lurralde-estrategia berriaren oinarriak bat datoz Nazio Batuen Batzar 
Nagusiak onartutako “Garapen Jasangarrirako 2030 Agendan”, Quiton onartutako Garapen 
Iraunkorreko 17 Helburuetan eta “Hiri Agenda Berrian (HABITAT III)” identifikatutako lurralde-
erronkekin, bai eta “Europar Batasunaren 2020ko Lurralde Agenda. Amsterdamgo Ituna”n  
identifikatutakoekin ere; lurralde-antolamenduko estrategia jasangarri, inklusibo, bizi, 
adimentsu, orekatu, elkarri lotua eta parte-hartzailea izateko ikuspegia duen lurralde edo 
politika bat proiektatuz.

Hirigintza-plangintzan eragin berezia duten gidalerroak, espazioaren antolamenduari eta 
erabilerari dagokionez zuzenean edo zeharka aplikatzekoak direlako, honako hauei buruzkoak 
dira funtsean:

1. Ingurune fisikoaren antolamendua, LAGek ingurune fisikoaren elementu eta prozesuei eta 
jardueren kontrolari buruz ezarritakoa hartu behar duena.

2. Azpiegitura berdea eta ekosistemen zerbitzuen balioa ingurune fisikoaren antolamenduan 
sartzea.

3. Hiri-berroneratzearen arloan.

4. Hiri-hazkundearen gehieneko perimetroa mugatzea.

5. Jarduera ekonomikoetarako eta merkataritza-ekipamenduetara bideratutako lurzoruei 
buruzkoa.

6. Bizitegi-kuantifikazio maximoari dagokionez.

7. Udalerri mugakideen plangintzak bateragarri egiteari buruzkoa.

8. Uraren eta energiaren arloan.

9. Ekonomia zirkularraren arloan: hondakinen kudeaketa, eta lurzorua baliabide gisa.

10. Lurraldean eragina duten zeharkako gaiei dagokienez: irisgarritasun unibertsala, genero-
ikuspegia, klima-aldaketa, osasuna, euskara eta lurralde-harremana.
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Eta, azkenik, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren agindu 
bidez onartutako Euskadiko Hiri Agenda - Bultzatu 2050 aipatu behar da, zeinaren helburu 
orokorra hirirako eskubidea gauzatzeko baldintzak bermatzea baita, trantsizio ekonomiko, sozial, 
ingurumeneko eta teknologikoko testuinguru batean. Hirirako eskubideak hiri-espazioaren 
kalitatearen aldeko apustua egiten du, osotasun integral gisa ulertuta, eta bertan bizi, lan egin, 
gozatu eta elkarrekin bizi dira. Eta, horretarako, 8 lehentasun estrategiko zehazten ditu, 31 esku-
hartze ardatzetan eta 105 jarduera-ildotan antolatuta. Lehentasun horiekin batera, zeharkako 5 
dimentsio daude, agendaren maila anitzeko gobernantzarekin, genero-ikuspegiarekin, jardueren 
osotasunarekin, lurraldearen ikuspegiarekin eta jarraipenaren eta ebaluazioaren aldeko 
apustuarekin lotuta.

HAUEK DIRA 8 LEHENTASUN ESTRATEGIKOAK:

1. Etxebizitzarako eskubidea eta oinarrizko ekipamenduak sustatzea. 
Gizarte-kohesiorako zuzkiduren beharra.

• Hiri-berroneratzearen eta hiriguneen dentsifikazioaren 
aldeko apustua egitea, eraikuntza berrien garapenaren 
aurrean.

• Lehendik dagoen etxebizitza-parkea egokitu eta 
dibertsifikatzea, herritarren biztanleria- eta gizarte-beharrak asetzeko, lurralde-
eremu berean erabilera mistoa sustatuz.

• Errentamendu-merkatuaren eta etxebizitza erabiltzeko, eskuratzeko eta kudeatzeko 
formula berrien aldeko apustua: co-housing, alderantzizko hipotekak, etab.

• Etxebizitza eskuratzeko eskubidea bermatzeko programak ezartzea pertsona eta 
familia zaurgarrienentzat, segregazio espaziala saihestuz.

• Lurralderako oinarrizko gutxieneko zerbitzu eta ekipamenduak ezartzea.

• Davos 2018 adierazpenaren arabera, kalitate handiko espazio eraiki bat sustatzea, 
bereziki eraikitako ingurunearen kalitate arkitektonikoari erreferentzia eginez, bai 
kulturaren ikuspegitik, bai bizitokien ikuspegitik.

2. Hiriak mugimenduan: mugikortasun berri baten alde. Garraio 
publiko intermodal baten alde.

• Norberaren ibilgailuaren erabilera murriztearen eta 
herritarren beharrizan pertsonaletarako egokiak diren 
mugikortasun iraunkorreko zerbitzuen eskaintza integratua 
hobetzearen alde egitea.

• Hiriko eta hiriarteko garraio-azpiegiturak mugikortasun-modalitate berrietara 
egokitzea: ibilgailu elektrikoak, partekatuak, bizikletak, etab.

• Hiriko eta hiriarteko irisgarritasun unibertsala sustatzea, bereziki mugikortasun 
murriztua duten pertsonentzat.

• Herritarren erantzunkidetasuna eta protagonismoa hobetzea mugikortasun seguru, 
iraunkor eta eraginkorraren kudeaketan.

3 

LAS 8 PRIORIDADES ESTRATÉGICAS SON: 

1. Promover el derecho a la vivienda y los equipamientos básicos. La 
necesidad de las dotaciones para la cohesión social. 
 

 
• Apuesta por la regeneración urbana y la densificación de los centros urbanos 

frente al desarrollo de nuevas construcciones. 
• Adaptación y diversificación del parque de viviendas existente para cubrir las 

necesidades poblacionales y sociales de la ciudadanía, fomentando el uso mixto 
en el mismo espacio territorial. 

• Apuesta por el mercado de arrendamiento y las nuevas fórmulas de uso, acceso 
y gestión de la vivienda: co-housing, hipotecas inversas, etc. 

• Establecimiento de programas de garantía del derecho del acceso a la vivienda 
para las personas y familias más vulnerables, evitando la segregación espacial. 

• Establecimiento de un mínimo de servicios y equipamientos básicos para el 
territorio. 

•  De acuerdo con la declaración de Davos 2018, promover un espacio construido 
de alta calidad, con especial referencia a la calidad arquitectónica del entorno 
construido, tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista 
habitacional. 

 
2. Ciudades en movimiento: por una nueva movilidad. Por un transporte 

público intermodal. 
 

 
• Apuesta por la reducción del uso del vehículo particular y mejora de la oferta 

integrada de servicios de movilidad sostenibles, adecuados para las necesidades 
personales de la ciudadanía. 

• Adaptación de las infraestructuras de transporte urbano e interurbano para las 
nuevas modalidades de movilidad: vehículos eléctricos, compartidos, bicicletas, 
etc. 

• Promover la accesibilidad universal urbana e interurbana, particularmente para 
las personas con movilidad reducida. 

• Mejorar la corresponsabilidad y protagonismo de la ciudadanía en la gestión de 
una movilidad segura, sostenible y eficiente. 

• Integrar la planificación urbana y territorial como elemento rector de la 
movilidad sostenible. 
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• Hiri- eta lurralde-plangintza mugikortasun jasangarriaren elementu gidari gisa 
integratzea.

• Udalerri txikiak mugikortasun jasangarriaren erronken barruan sartzen direla 
bermatzea.

• Mugikortasun-beharra murriztera bideratutako politikak ezartzea.

3.  Hiri-plangintzako eredu iraunkor berri bat. Hiri trinkoak.

• Hiri trinkoaren alde egiten du, birdentsifikatutako eta 
biziberritutako zentroekin, elkarbizitzarako espazioekin, 
lurzoruaren erabilera dibertsifikatuarekin, hiri-berrikuntza 
eta iraunkortasuna plangintza-irizpide gisa txertatuko 
dituena, dagoeneko eraikitakoaren erabilera sustatuz.

• Harreman sozial eta ekonomikoen hurbiltasunaren aldeko apustua egitea, lurraldeko 
bereizketa eta desberdintasun sozialak saihestuz.

• Hiri-plangintzako tresnen kudeaketa, arintasuna eta erabilera hobetzea, emaitzak 
ezartzeko, kudeatzeko eta ebaluatzeko mekanismo berriak txertatuz.

• Kultura-ondarearen erabilera eta balorizazioa babestea eta sustatzea.

• Lurraldearen errealitatean oinarritutako hirigintza-tresnen erabilera erraztea, 
behetik gorako ikuspegian.

4. Hiri berritzaileak eta jakintsuak. Berrikuntza pertsonetatik, 
pertsonekin eta pertsonentzat.

• Euskadiko hirietan elkarri lotutako jarduera-ehun 
berritzaileen eraikuntza sustatzea, aukera berrien 
sorkuntzarako beharrezko azpiegitura eta politikak aurrera 
eramanez.

• Sormen-hiriak sustatzea, talentuan eta ikaskuntzan oinarrituak, gizarte- eta 
ekonomia-berrikuntzako bektore nagusi gisa, pertsona funtsezko erdigune eta 
helburu izanik.

• Eragile anitzeko parte-hartzea, aliantza publiko-pribatu-sozialak eta hiri-
berrikuntzako eta -sormeneko ekimenen garapenean oinarritutako berrikuntza 
sustatzea.

• Berrikuntza-politikak tokiko errealitateetara eramatea sustatzea.

• Hiriko teknologia bitarteko gisa sartzearen aldeko apustua egitea, eta ez helburu 
gisa, inplikatutako eragileen parte-hartzea eta konplizitatea kontuan hartuta. Smart 
Cities hirietatik (hiri adimendunak) Wise Cities hirietara (hiri jakintsuak) aurrera 
egitea.

4 

• Asegurar que los municipios de menor tamaño se integran dentro de los retos 
de movilidad sostenible. 

• Establecer políticas orientadas a la reducción de la necesidad de movilidad. 
 

3. Un nuevo modelo sostenible de planificación urbana. Ciudades compactas. 
 

 
•  Apuesta por la ciudad compacta, con centros redensificados y regenerados, con 

espacios de convivencia, con un uso diversificado del suelo, que incorpore la 
innovación urbana y la sostenibilidad como criterios de planificación, fomentando 
el uso de lo ya construido. 

•  Apuesta por la proximidad en las relaciones sociales y económicas, evitando la 
segregación y las desigualdades sociales en el territorio. 

•  Mejora de la gestión, agilidad y uso de los instrumentos de planificación urbana, 
incorporando nuevos mecanismos de implementación, gestión y evaluación de sus 
resultados. 

•  Proteger y fomentar el uso y la valorización del patrimonio cultural. 
•  Favorecer el uso de instrumentos de urbanismo basados en la realidad del 

territorio, en un enfoque de abajo-arriba. 
 

4. Ciudades Innovadoras y sabias. Innovación desde, con y para las personas. 
 

 
•  Fomento de la construcción de tejidos de actividad innovadores interconectados 

en las ciudades de Euskadi, con las infraestructuras y políticas necesarias para la 
generación de nuevas oportunidades. 

•  Fomento de las ciudades creativas, basadas en el talento y el aprendizaje, como 
principal vector de innovación social y económica, con la persona como centro y 
objetivo fundamental. 

•  Fomento de la participación multiactor, las alianzas público-privado-sociales y la 
innovación basada en el desarrollo de iniciativas de innovación y creatividad 
urbana. 
 Fomento de la traslación de las políticas de innovación a las diferentes realidades 
locales. 

•  Apuesta por la incorporación de la tecnología urbana como un medio, y no como 
un fin, contando con la participación y la complicidad de los diferentes actores 
implicados. Avanzar de las Smart Cities (ciudades inteligentes) a las Wise Cities 
(ciudades sabias). 
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5. Hiri dinamikoak eta lehiakorrak. Jarduera ekonomikoa duten 
hiriguneak.

• Ekonomiaren motor nagusia industria lehiakorra, iraunkorra 
eta berritzailea duen Euskadiren alde egitea.

• Ingurumenaren eta gizartearen aldetik arduratsua den 
ekonomia- eta enpresa-eredu bat sustatzea, pertsonen 
premietan oinarrituko dena eta ingurunea errespetatuko duena.

• Hiri-izaerako proiektu ekintzaile berriak, enplegua eta aukerak sortzen dituztenak, 
abian jartzeko beharrezkoak diren politikak eta azpiegiturak bultzatzea.

• Tokiko eremuan aliantza publiko-pribatuak sortzen laguntzea, bereziki enplegu 
berriak sortzeko programetan.

• Hiri-garapen ekonomikoa interpretatzea jarduera ekonomikorako lurzoruaren 
erabilera dibertsifikatuen logikatik abiatuta, hurbileko ekonomia-espazioak sortuz 
eta lurzoruaren bereizketa saihestuz erabilera esklusiboetan: merkataritzakoa, 
industriakoa, bizitegikoa, hirugarren sektorekoa.

• Kalitatezko enplegu egonkorraren sorkuntzaren eta langileen kualifikazioaren 
aldeko apustua egitea, euskal ekonomiaren lehiakortasunaren bektore nagusi gisa.

6. Hiri iraunkorrak eta erresilienteak. Klima-aldaketaren aurkako 
hiriak.

• Hiri-inguruneko jarduketak iraunkortasunaren ikuspegi 
integral batetik bideratzea, ingurumen-inpaktua maila 
guztietan murriztuz eta ingurumen-erronka berrietara 
egokituz.

• Hiri-bilbean Klima 2050 Estrategiaren esparruan ezarritako helburuak betetzea.

• Ingurumen-politika dimentsionatzea, bektore ekonomiko gisa eta hirietan enplegu-, 
ongizate- eta osasun-aukera berriak sortzeko bektore gisa.

• Inplikatutako eragile guztien (sektore publikoa, pribatua, soziala eta herritarra) 
erantzunkidetasuna, lankidetza eta parte-hartzea bultzatzea.

 
7. Bizi-kalitatea ardatz duten hiriak. Bizi-kalitatearen aldeko 

apustua.

• Ongizate pertsonal eta sozialaren kontzeptu integrala 
sustatzea, herritarrei beren bizi-ziklo osoan lagunduko diena.

• Herritarrak aktibatzea, guztiontzako bizi-ohitura 
osasungarriak “elkarrekin sortzeko”.

• Zainketekin bateragarriak diren hirien planen ezarpena erraztea, kalteberatasun 
pertsonaleko egoeran dauden pertsonekin lagunkoiak direnak, euskal hirien 
bereizgarri gisa bizi-kalitate handia sendotuz.
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5. Ciudades dinámicas y competitivas. Centros urbanos con actividad 
económica. 
 

 
•  Apuesta por una Euskadi cuyo principal motor de la economía es la industria 

competitiva, sostenible e innovadora. 
•  Fomento de un modelo económico y empresarial ambiental y socialmente 

responsable, que se centre en las necesidades de las personas y respete el 
entorno. 

•  Favorecer las políticas e infraestructuras necesarias para la puesta en marcha de 
nuevos proyectos emprendedores de carácter urbano, generadores de empleo y 
oportunidades. 

•  Apoyar la generación de alianzas público-privadas en el ámbito local, 
particularmente en los programas de generación de nuevos empleos. 

•  Interpretar el desarrollo económico urbano desde la lógica de usos diversificados 
del suelo para la actividad económica, generando espacios de economía de 
proximidad y evitando la segregación del mismo en usos exclusivos -comercial, 
industrial, residencial, terciario. 
 Apostar por la creación de empleo estable y de calidad y por la cualificación de 
los trabajadores y trabajadoras como principal vector de competitividad de la 
economía vasca. 
 

6. Ciudades sostenibles y resilientes. Ciudades contra el cambio climático. 
 

 
•  Enfocar las actuaciones en el medio urbano desde una perspectiva integral de la 

sostenibilidad, reduciendo su impacto ambiental en todos los órdenes, y 
adaptándolas a los nuevos retos ambientales. 

•  Dar cumplimiento, en la trama urbana, a los objetivos establecidos en el marco de 
la Estrategia Klima 2050. 

•  Dimensionar la política ambiental como un vector económico y de generación de 
nuevas oportunidades de empleo, bienestar y salud en las ciudades. 

•  Favorecer la corresponsabilidad, la colaboración y la participación de todos los 
actores implicados: sector público, privado, social y ciudadano. 
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7. Ciudades centradas en la calidad de vida. Apuesta por la calidad de vida. 

 

 
•  Promover un concepto integral de bienestar personal y social, que acompañe a la 

ciudadanía en el conjunto de su ciclo vital. 
•  Activar a la ciudadanía para “cocrear” hábitos de vida saludables para todos y 

todas. 
•  Favorecer la implementación de planes de ciudades compatibles con los cuidados, 

amigables con las personas en situación de vulnerabilidad personal, consolidando 
como seña de identidad de las ciudades vascas la alta calidad de vida. 

•  Situar las intervenciones estratégicas en el espacio domiciliario como eje del 
sistema propio de la atención sociosanitaria. Primar la proximidad en los servicios 
de atención y en las dotaciones públicas. 

 
8. La diversidad y la inclusión como seña de identidad. Las personas y las 

comunidades del centro. 
 

 
•  Entender la inclusión social como un fenómeno multidimensional centrado en la 

persona, que afecta al territorio, la calidad de vida, las rentas y el acceso al ejercicio 
de los derechos de ciudadanía. 

•  Apostar por barrios y ciudades diversas, luchando contra la segregación espacial 
por motivos económicos, sociales o de origen. 

•  Transformar las ciudades para que atiendan particularmente a los colectivos más 
vulnerables. 

•  Fomento y mejora de la participación social. 
•  Apostar por un enfoque transversal de igualdad de oportunidades, gestión de la 

diversidad e inclusión social. 
•  Fomento de ciudades y comunidades que cuidan, como vector de construcción 

de la vida ciudadana. 
•  Favorecer la cultura del habitar, integrando la calidad arquitectónica y de 

habitabilidad como un vector de calidad de vida y de cohesión social y cultural. 
 

Se propone, por tanto, que la política urbano-territorial a desplegar en Mungia, 
expresada en esta propuesta de Plan General, esté orientada por todos los 
anteriores objetivos estratégicos y directrices, que certifiquen el interés colectivo 
del proyecto de ciudad propuesto, y que se concrete en un nuevo modelo urbano 
territorial, que opta por:  

1. Potenciar el papel de Mungia como cabecera del Área Funcional de Mungialdea, 
orientando la dotación de los nuevos equipamientos en ese sentido, así como apostando 
por mejorar la relación con el Bilbao Metropolitano a través del Eje de 
Transformación “Ecobulevar Mungia-Derio”, con la implementación de un eje 
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• Etxeko espazioko esku-hartze estrategikoak arreta soziosanitarioaren sistemaren 
ardatz gisa kokatzea. Hurbiltasunari lehentasuna ematea arreta-zerbitzuetan eta 
zuzkidura publikoetan.

8. Aniztasuna eta inklusioa, nortasun-ikur gisa. Zentroko pertsonak 
eta komunitateak.

• Gizarteratzea pertsonarengan oinarritutako dimentsio 
anitzeko fenomenotzat hartzea, lurraldeari, bizi-kalitateari, 
errentei eta herritartasun-eskubideak baliatzeko aukerari 
eragiten diena.

• Auzoen eta hirien aldeko apustua egitea, arrazoi ekonomiko, sozial edo jatorriagatiko 
bereizketa espazialaren aurka borrokatuz.

• Hiriak eraldatzea, kolektibo ahulenei arreta berezia eman diezaieten.

• Gizartearen parte-hartzea sustatzea eta hobetzea.

• Aukera berdintasunaren, aniztasunaren kudeaketaren eta gizarteratzearen 
zeharkako ikuspegiaren alde egitea.

• Zaintzen dituzten hiriak eta komunitateak sustatzea, herritarren bizitza eraikitzeko 
bektore gisa.

• Bizilekuaren kultura sustatzea, kalitate arkitektonikoa eta bizigarritasuna bizi-
kalitatearen eta kohesio sozial eta kulturalaren bektore gisa integratuz.

Beraz, proposatzen da Mungian hedatu beharreko hirigintza- eta lurralde-politika, Plan 
Orokorraren proposamen honetan adierazia, aurreko helburu estrategiko eta gidalerro guztiek 
bideratzea, proposatutako hiri-proiektuaren interes kolektiboa ziurtatzea, eta lurralde-eredu 
berri batean zehaztea, honako hauen alde eginez:

1. Mungiak Mungialdeko Eremu Funtzionalaren buru gisa duen eginkizuna indartzea, 
ekipamendu berrien hornidura ildo horretan bideratuz, eta Bilbo Metropolitarrarekiko 
harremana hobetzearen aldeko apustua egitea, “Mungia- Derio Ekobulebarra” 
Eraldaketa Ardatzaren bitartez, aldiriko trenbide-zerbitzuak barne har ditzakeen garraio 
kolektiboaren ardatz egituratzaile bat ezarriz, epe luzera Mungia-Sopela ardatzera hedatu 
ahalko dena, Mungiako garraio kolektiboko sistemen sarbide-puntua Eremu Funtzional 
osorako trukagailu modal eta zentralitate-eremu gisa planteatuz.

2. Nekazaritza-lurra babestea, batez ere Balio Estrategiko Handikoa, nekazaritza- eta 
basogintza-jardueraren ekoizpen-ingurune nagusi gisa eta gure landa-eremuaren 
elementu egituratzaile gisa duen eginkizuna murrizten duten hirigintza-, azpiegitura- eta 
industria-eraginen eta esku-hartzeen aurrean babesteko mekanismoak arautuz.

3. Lurzoru urbanizaezinaren erregulazioa, kategoriak, gainjarritako baldintzatzaileak 
eta erabileren araubidea mugatzeari dagokionez, 2019ko LAGetan ezarritakoetara 
egokitzea, dagoen landa-habitataren babesa ziurtatzeko, lurralde- eta ingurumen-
kudeaketan funtsezko eginkizuna duelako eta kalteberatasun berezia duelako. Alde 
batetik, baserriari protagonismo berezia ematen zaio, 1950 baino lehenagoko bizitegi-
eraikuntza baita, landa-eremuetako ingurumen- eta paisaia-balioen bermatzaile gisa, 
nekazaritza-abeltzaintzako, habitateko eta bizi-inguruneko ustiapen-funtzioekin. Eta, 
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bestetik, antolamenduan ibilbide irisgarrien sare bat txertatuz, sakabanatutako bizitegi-
inguruneen eta zerbitzu- eta ekipamendu-zuzkiduren artean.

4. Azpiegitura Berdeak antolamenduan duen protagonismoa, honako espazio hauek 
osatzen dutena: ingurumen-, kultura-, nekazaritza- eta paisaia-balio handiena duten 
eremuak eta lekuak; eraldaketak komunitatearentzat ingurumen-arriskuak edo -kostuak 
dakartzaten lurraldeko eremu kritikoak; eta korridore ekologikoen eta lotura funtzionalen 
lurralde-sarea, aurreko elementu guztiak erlazionatzen dituena. Azpiegitura Berdea hiri-
lurzoruetara eta lurzoru urbanizagarrietara ere hedatuko da, eta, gutxienez, espazio 
libreak eta berdegune publiko garrantzitsuenak hartuko ditu barnean, bai eta horiek 
lotzeko ibilbideak ere.

5. Lehendik dagoen hiria behar bezala funtzionatzea eta balioestea, haren kontserbazioari, 
kualifikazioari, berrekipamenduari eta, hala badagokio, hiria berroneratzeari, lurraldea 
berrerabiltzeari eta birziklatzeari erreparatuta, eta erabilera berriak garatzea dagoeneko 
urbanizazioak okupatuta dituen espazioetan, lurzoruaren okupazio berrien alternatiba 
gisa, etxebizitzaren, jarduera ekonomikoaren eta zuzkiduren eskaerari erantzuteko, edo 
dauden desorekak konpontzeko.

6. Egungo plangintzak proposatutako eta orain arte garatu ez diren hazkunde berriko 
eremuak berriz aztertzea, dela desklasifikazioaren bidez, dela hirigintza-eraldaketaren 
egokitasuna justifika dezaketen baldintzak berriz aztertuz. Nolanahi ere, hirigintza-garapen 
berriak dagoeneko finkatuta dagoen hiriarekin integratuko direla ziurtatuz, beharrezkoa 
ez den sakabanaketa saihestuz eta erabilerak espezializatzeko beharrezkoak ez diren 
prozesuak saihestuz.

7. Babes publikoko araubideren bati atxikitako etxebizitzak daudela ziurtatzea, behar 
besteko proportzioan, hiriko auzo bakoitzean gizarte-kohesioa bermatuko duen lurralde-
euskarri egokian, ghettoak sortzea saihestuz.

8. Dagoen industria-lurzoruari balioa ematea, apustu hauek eginez:

•	 Hutsik dauden industria-pabiloiak birgaitzea eta berrerabiltzea;

•	 Lurzoru industrialak dentsifikatzea eta jarduera ekonomikoak eta hiriko bizitza 
bateragarri egiten dituzten erabileren nahasketa sustatzea.

	
9. Mugikortasun iraunkor eta eraginkorra sustatzea: automobilarekiko mendekotasuna 

murriztuz; garraiobide alternatiboen aukerak areagotuz; automobilaren mendeko 
espazioen hedapena saihestuz; hurbiltasuna hiri-printzipio gisa berreraikiz, hiri-
trinkotasuna bilatuz; espazio publikoaren bizikidetasuna berreskuratuz, funtzio-
aniztasuna diseinu-argudio gisa txertatuz; mugikortasun murriztua duten gizarte-taldeen 
autonomia areagotuz; eta oinezkoen eta hiriko txirrindularien sareen eta hiriarteko sareen 
jarraitutasuna ziurtatuz.

10. Irabazizko erabileren eta aurreikusitako zuzkidura eta zerbitzu publikoen arteko 
egokitasuna eta proportzionaltasuna bermatzea, ahal den neurrian lehendik dagoen 
harreman ona hobetuz.

11. Dotazioen eta ekipamenduen koherentzia, funtzionaltasuna eta irisgarritasuna 
bermatzea, bai eta udalerriko edo, hala badagokio, auzoetako zatien arteko banaketa 
orekatua ere. Hiriko integrazio eta kohesio sozialari ere erreparatzen zaio.
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12. Lurraldean dauden ondare-ondasunak babestea eta balioestea, bai natura-
ingurumenekoak, bai Sollube-Garbolako sakanak, edo udalerrian dauden landaredi 
autoktonoaren irudikapenak, bai izaera historiko-kulturalekoak, bai Euskal Autonomia 
Erkidegoko Kultura Ondarea osatzen dutenak, bai Eusko Jaurlaritzaren Kultura Ondarearen 
Zentroko kultura-intereseko elementuen katalogoak babesteko proposamenen bat 
dutenak, edo tokiko panoraman interes nabarmena izan dezaketen beste elementu 
batzuk.

13. Hiri-metabolismoa ahalik eta baliabide gutxien kontsumituz eta ahalik eta hondakin 
gutxien sortuz egin ahal izateko proposamenak bultzatzea, eta zikloak tokian-tokian 
ixteko joera hartzea, honako hauek nabarmenduta:

• Uraren kultura berri bat sustatzea, aurrezpenean eta eraginkortasunean eta 
eskariaren kudeaketa egokian oinarrituta.

• Energia-kontsumoa murrizteko eta energia berriztagarrien erabilera sustatzeko 
proposamenak.

• Eragin txikiko materialen erabilera sustatzea, haien bizi-ziklo osoan.

• Murrizketa eta berrerabilera sustatzea.

• Emisio kutsatzaileak eta berotegi-gasak minimizatzea.

• Hiri-inguruneko zarata-mailak murriztea.

14. Klima-aldaketa egokitzeko eta arintzeko neurriak ezartzea. Aipatzekoak dira, besteak 
beste:

• Hiriaren inguruko ekosistemak babestea eta zaintzea, berariazko babes-neurriak 
hartuta.

• Lurzoruaren antropizazioa minimizatzea, herritarren beharretara egokitutako hiri-
hazkundea sustatuz.

• Funtzio-aniztasuna, dibertsitatea eta erabilera-nahasketa sustatzea.

• Dentsitatea eta trinkotasuna sustatzea, hiri-sakabanaketa saihestuz.

• Hiri-metabolismoa hirigintza-plangintzaren lehentasunezko gaietako bat bezala 
integratzea, horrekin, besteak beste, bero-uharte efektua arinduz:

• Mugikortasun-beharrak murriztea, erabileren eta jardueren arteko hurbiltasun-
estrategiak eta motorrik gabeko eta garraio publikoko desplazamendu-moduak 
sustatuz.

• Egungo hiri-sarearen berroneratzea sustatzea, hiri-bizitasuna eta biztanleriaren 
bizi-kalitatea mantenduz eta hobetuz.

• Eraikuntza irizpide bioklimatikoetara eta bizigarritasunera egokitzea.

• Espazio publikoa hiriaren garapenaren ardatz egituratzaile gisa ezartzea.
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• Hiri-berdearen biodibertsitatea eta klima eta karbono-hustubidea arautzeko 
gaitasuna handitzea.

15. Generoaren, adinaren, desgaitasunaren eta kultura-aniztasunaren ikuspegia txertatzea:

• Pertsonentzako gizarte-prestazioen maila egokia sustatuz mendekotasuna eta 
desgaitasunen bat duten pertsonentzat;

• Hiri-espazioetan segurtasuna handituz (argiztapena, altzariak, etab.);

• Espazio publikoko irisgarritasun unibertsala babestuz, arreta berezia eskainiz 
“zaintzaren mugikortasunari”, eta ziurtatuz beste pertsona batzuk zaintzearekin eta 
etxea mantentzearekin lotutako bidaiak ahalik eta denbora laburrenean egin ahal 
izango direla, behar diren ordu-tarteetan eta kostu onargarriarekin. Hori betetzeko 
eta garatzeko ekintzen artean, aipatzekoak dira hiri-trinkotasuna indartzea, auto 
pribatuaren mendekotasuna murriztea eta “distantzia laburreko” hiri bat sortzea, 
etxebizitzatik gertu ekipamendu eta zerbitzuen bolumen egokia azpimarratuz.

ETA HORI GUZTIA PARTE-HARTZE PROZESU BATEN INSTRUMENTAZIOA ZIURTATUZ.

Gainditu egin behar da hiri-plangintzaren dimentsioa, gizartea eraldatzeko tresna gisa, 
jakintzaren eta boterearen, zientziaren eta politikaren arteko identifikazioan oinarritzen zen etapa. 
Hala ere, gaur egungo gizartearen dinamikaren ezaugarria “kontraesan sistemikoei irtenbide 
indibidualak bilatzea” da. Indibidualismo gehiegizkoak eta zientziaren hutsezintasunarekiko 
mesfidantzak hirian erabakiak hartzeari buruzko “legitimitate politikoaren” krisia sortu dute. 
Inplikatutako eragile guztiekin hitzartzea funtsezkoa da, hain zuzen ere, hiri-politiken definizioari 
zilegitasuna emateko. Adostasuna bilatuz baino ezin dira hirigintza-arazoak mugatu, formulatu eta 
ekintza publikoko lehentasunak ezarri. Interes orokorra gatazka sozialak behar bezala kudeatzen 
dakien prozesu baten bidez aurkitu behar da, eta, horretarako, funtsezkoa da parte-hartze prozesu 
aktibo eta egiazkoak bideratzea.

Hiriaren izaera sozial eta historikoak plangintza orokorraren izaera zehazten du. Gizarteak 
une historiko bakoitzean izan dituen arazo nagusiek plangintza-formula desberdinak zehaztu 
dituzte, tresna berriak, ikuspegi metodologiko berriak eta hiri-forma berriak sortuz. Hala, 
azken belaunaldiko hirigintza-eztabaidetan ezinbestekotzat jotzen da hiri-eskakizun berrietara 
egokitzeko gaitasuna izango duen plangintza bat eraikitzeko beharra, prozesuak emaitza 
definituko duena, segidako ebaluazioetan eta behin-behineko hipotesietan oinarrituta.

Horretarako, zalantzarik gabe, plangintza orokorraren formulazioa ezaugarritu behar duen 
gaietako bat da herritarren eskaerak parte-hartze prozesu eraginkor baten bidez artikulatzea, 
hartu beharreko erabakien gidari eta orientabide izango dena. Lege-errekerimendu hutsa 
gainditzea da asmoa, lehen mailako irizpide metodologiko bihurtzeko. Era berean, haren 
denbora-irismena handitu nahi da, Plana indarrean dagoen bitartean, jardueren betearazpena 
kontrolatzeko eta haiek inspiratu zituzten helburu, irizpide eta oinarriekiko leialtasuna 
fiskalizatzeko mekanismo bat eratzeko.

Hau da, herritarren parte-hartzeak, egungo plangintzaren gorputz metodologikoaren 
funtsezko zati gisa, eskariak lehenesten dituen tresna gisa eta hiri-proiektua baliozkotzeko tresna 
gisa jokatzen du, eta horrek legegintza-esparrutik ondorioztatzen dena baino askoz prozesu 
zabalagoa eta konprometituagoa bideratzea dakar.
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Laburbilduz, gizartearen interesa areagotu behar da bere jarduera garatzen den espazio 
kolektiboa osatzeko, parte-hartze publikoa sustatuz, bai plangintzaren formulazioan, bai 
egikaritzean, hiriaren kudeaketa eraginkorrean herritarren konplizitatea lortuz. Alde horretatik, 
informazio publikoko prozesuek eraginkorragoak izan behar dute, eta, nolanahi ere, dokumentuak 
sakonki zabaldu behar dira herritarren artean, hizkera, foro egokiak eta komunikazio-moduak 
erabiliz, hirigintza-eztabaidan gizartearen jarrerak benetan hartzeko eta, beraz, ingurune duin 
batez gozatzeko duten presio-gaitasuna handitzeko, eta ekologikoki kalitatezkoa den hiri bat 
eraikitzeko eta kudeatzeko ardura herritarrei emateko.

Beharrezkoa da Mungiako herritarrek hiriaren trantsizio ekologikoa bultzatu behar duen 
erreferentziazko eredua definitzeko erantzukizuna gauzatzea. Horretarako, hirigintza-arloan eta 
lurralde-antolamenduan aldaketa kulturala (eko- herritartasuna) bultzatuko duen prestakuntza-
prozesu bat eskaini behar zaie herritarrei, inertzia historikoak eraisten dituena (hala nola garraio 
motorduna sustatzea, familia bakarreko etxebizitza lehenestea, etab.), portaera-jarraibide 
iraunkorrak garatu ahal izateko.

Aldaketa metodologiko horri esker, hiria gobernatzeko modu berri baterantz jo ahal izango 
da, non gardentasuna, hiriko eragileen arteko adostasuna, zeharkakotasuna, administrazioekiko 
lankidetza eta koordinazioa eta demokrazia parte-hartzailea izango diren erabakiak hartzeko 
funtsezko ardatzak.
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AM.2/  
HAPOAREN AURRERAPENEAN AUKERATUTAKO 
EREDUAREN LURRALDEAREN EGITURA OROKOR ETA 
ORGANIKOAREN DEFINIZIOA ETA ZEHAZTAPENAK 

 
2.1. LLURZORUAREN SAILKAPENA. HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUAREN OINARRIZKO 

TRESNA. 
 

Lurzoruaren sailkapena hirigintza-antolamenduaren tresna klasiko bat da, eta lursailen 
egungo egoera faktikoa eta plangintza orokorrak kasu bakoitzean aurreikusten duen hirigintza-
erabilera kontuan hartuta egiten da. 

 
Lurzoruaren sailkapenari eta kategorizazioari dagokienez, Mungiako HAPOaren 

Aurrerapenak bere proposamena formulatzen du Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen (EAELHL) 10. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako 
indarreko hirigintza-araubidea kontuan hartuta. Era berean, lurzoru- eta kategoria-mota 
bakoitzaren berezko jarduerak Lurzoruari eta Hiri Birgaitzeari buruzko Legearen testu 
bategina onartzen duen 7/2015 Legegintzako Errege Dekretuak egiten duen oinarrizko 
egoeren araubidean kokatzen ditu. Lege horrek Estatuko oinarrizko legeriaren erreformak 
biltzen ditu, Lurzoruari buruzko maiatzaren 28ko 8/2007 Legeak (LL07) eragindakoak, hiri-
birgaitzeari buruzko 2/2008 Errege Dekretuan, hiri-berroneratzeari buruzko ekainaren 26ko 
Errege Dekretuan eta hiri-birgaitzeari buruzko Errege Dekretuan bateginak. 

 
Sailkapenari eta eraldaketa-jarduketei dagokienez, LL07k biraketa kopernikarra egin 

zuen Espainiako hirigintza-tradizioarekiko, uko egin baitzion lurzorua sailkatzeko irizpideak 
ezartzeari buruzko legeak egiteari. LL07ko Zioen Azalpenean, agerian uzten du Estatuko 
legegilearen jarrera berri hori: “…Lurzorua sailkatzeko eta kategorizatzeko teknika (…) ez da 
beharrezkoa lurzorua baloratzeko legezko irizpideak finkatzeko”. Are gehiago, kaltegarritzat 
jotzen du balorazioari lotzen zaionean, “sailkapenak historikoki lurzoruaren balioen inflazioari 
lagundu diolako, botere publikoen hirigintza-zehaztapenak gauzatzeko beharrezko eragiketak 
egin baino askoz lehenago errebalorizazio-itxaropenak txertatuz, eta, ondorioz, espekulazio-
praktikak ere sustatu ditu, eta horien aurka borrokatu behar dugu Konstituzioak hala 
aginduta.” 

 
Jarduketei lotutako eskubide eta betebeharren estatutua ezartzerakoan hirigintza-

sailkapenaren kontzeptua ordezteko, 2007ko estatu-erreformak lurren errealitateari lotutako 
kontzeptu bat hartu zuen (une bakoitzean direnak, eta ez eraldaketaren bidez izan 
daitezkeenak); zehazki, lurzoruaren oinarrizko egoeretan banatzea erabaki zuen. 

 
Horrela, bada, LHLTBk, 21. artikuluan, eskubide eta betebeharren araubide juridikoa (eta 

balorazioena) ezartzeari dagokionez, OINARRIZKO EGOERA hauek bereizten ditu, sistematikoki 
eta helburuz deskribatzen direnak. 

. 
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1. Landa-Lurzoruaren Oinarrizko Egoera. 
 

Honako hauek bereizten dira: 
 

a. Zaindutako landa-lurzoruaren oinarrizko egoera (izaera iraunkorrekoa): lurralde-
plangintzak edo/eta lurzoru hori eraldatzeko hirigintza-plangintzak babestutako 
lurzorua. Egoera horretan sartzen dira: 
 
• Jabari publikoa, natura edo kultura-ondarea babesteko edo zaintzeko legeriaren 

arabera, eraldaketatik kanpo geratu behar dutenak. 
 

• Lurralde- eta hirigintza-antolamenduak ekologia-, nekazaritza- eta baso-
balioengatik edo arrisku natural edo teknologikoengatik babesten dituenak. 

 
b. Landa-lurzoruaren oinarrizko egoera (babestu gabea). Ezaugarri ezberdinak dituzten bi 

lur-multzok osatzen dituzte: 
 
• Landa-eremuko oinarrizko egoera (izaera iragankorrekoa): planek lurzoru 

urbanizatuaren egoerara pasatzea ahalbidetzen duten lurzorua da, dagokion 
urbanizazio-jarduketa amaitu arte. 
 

• Landa-lurzoru babestu gabearen oinarrizko egoera, eraldatzeko bideraezina: 
oinarrizko landa-egoeran dauden gainerako lurzoruak dira, eta ez dute urbanizazio 
berriko jarduketetan integratzeko ezaugarririk. 

 
2. Lurzoru Urbanizatuaren Oinarrizko Egoera: 

 
Lurzoru urbanizatuaren egoeran soilik dago hiri-sare batean legez integratutakoa 

(zuzkidura-sarez, bidez eta herriguneen berezko lurzatiz osatua), baldintza hauetakoren bat 
betetzen duena: 

 
•  Plangintza egikaritzeko urbanizatu izana. 
 
•  Azpiegiturak eta zerbitzuak instalatuta eta erabilgarri izatea. 
 
•  Eraikuntzak okupatuta egotea, hirigintzako legeriak ezartzen duen espazio egokien 

ehunekoan, plangintza-tresnak proposatutako antolamenduaren arabera. 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko legediaren arabera, sailkapenari esker, alde batetik, landa-

egoeran dagoen eta izaera horrekin mantendu behar den lurzorua bereiz daiteke (Lurzoru 
Urbanizaezina); bestetik, eraldatu behar den landa-lurzorua (Lurzoru Urbanizagarria); eta, 
azkenik, dagoeneko eraldatu den lurzorua, azken batean, hiri den edo bertan sartzeko moduan 
dagoen lurzorua (Hiri Lurzorua). Sailkapenetik abiatuta, Planak gainerako erabakiak ezartzen 
ditu: lurzoruaren kalifikazioa (erabileren erregulazioa eta intentsitateak) eta kargak eta onurak 
banatzeko mekanismoak, eta, azkenik, planteatutako antolamendua gauzatzeko ekintza 
publiko eta pribatuen programazioa. Horregatik, lursailak lurzoru-mota desberdinei atxikitzean 
ere planifikatu egiten da, eta kontuan hartu behar da hiri-proiektu baten adierazpena edo lege-
edukiontzia.
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Sailkapena, beraz, hartutako hiri- eta lurralde-ereduaren adierazpen dinamikoa da, nahiz 
eta eredu horietako batzuk legez zehaztuta egon (hala nola hiri-lurzorua eta, neurri txikiagoan, 
babes bereziko lurzoru urbanizaezina). Sailkapena, horrela, lortu nahi den hiri-ereduaren 
azpian dauden hiri-politikaren helburu eta estrategien isla da. 

 
Lurzoruaren sailkapena ez da aldaezina, baizik eta planeamendua berritzeko prozeduren 

bidez alda daiteke; eta, are gehiago, hirigintza-sistemaren logikan, lurzoru urbanizagarriak 
posizio dinamikoan daude hiri-lurzoru bihurtzeko bidean, eta hori da urbanizagarri gisa 
sailkatzeko aldez aurreko erabakiaren azken helburua. 

 
Bada, Aurrerapen dokumentu honek udalerria osatzen duten lurzoru guztietarako 

proposatzen den hirigintza-sailkapenaren esleipena jasotzen du, Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legean agindutakora eta Lurzoruari eta Hiri Birgaitzeari 
buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen 7/2015 Legegintzako Errege Dekretuan 
aurreikusitakora egokitzen dena. 

 
Ondorioz, Mungiako Plan Orokorraren Aurrerakinak udalerriaren lurraldea honela 

sailkatzen du: 
 

Landa-lurzoruaren oinarrizko egoeran, lurzoru-mota hauek bereizten dira: 
 

•  Lurzoru urbanizaezina bat dator hirigintza-prozesutik kanpo utzitako lurrekin, hiri-
garapenerako desegokiak egiten dituzten balioak edo inguruabarrak dituztelako, edo 
hirigintza-eraldaketa hirigintzan integratzeko desegokiak egiten dituzten posizioetan 
daudelako. Hori guztia, plan honetan zehaztutako landa-guneen berezko berezitasunei 
kalterik egin gabe. 

 
•  Lurzoru urbanizagarria bat dator urbanizazio berriko eraldaketa-jarduketak garatzeko 

eremuekin. Aurrerapen-fase honetan eraldatu gabeko lursailak proposatzen dira, 
hasierako gaitasuna dutenak Plan Orokorraren hirigintza-prozesuan sartzeko, lortu nahi 
den hiri-ereduaren arabera.  

 
Lurzoru Urbanizatuaren oinarrizko egoeran: 

 
•  Hiri-Lurzorua. Horrela sailkatzea proposatzen da udalerriko lursail guztiak, baldin eta 

eraldatu eta/edo hiri-garapena izan badute eta eraberritzea edo birsortzea puntuala edo 
globala izan badaiteke ere, lehendik dagoen eta Plan honek bere gain hartzen duen hiri-
bilbean integratuta badaude edo integra badaitezke, eta, horregatik, lurzoru mota 
horretan sartzeko behar diren urbanizazio-baldintzak edo eraikuntzaren finkatze-maila 
betetzen badituzte, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 2ko Legearen 
(EAELHL) 11. artikuluaren 1. paragrafoaren erregulazioarekin bat etorriz. 

 
 2/2006 Legea garatzen duten premiazko neurriei buruzko ekainaren 3ko 105/2008 

Dekretuak ezartzen duenez (1. artikulua), 2/2006 Legearen 11.1.a) artikuluan 
xedatutakoaren ondorioetarako, honako hauek baino ez dira egokiak: lurzoru-azalera 
bat hiritzat hartzeko, zolatutako bideetatik eta erabilera publiko efektiboko bideetatik 
ibilgailuetarako sarbide-zerbitzuak, ur-hornidura, euri-uren eta ur beltzen hustuketa, 
aurrez aurreikusitako tentsio-sistemetatik, tokiko emari eta energia elektrikoaren 
horniduratik behar adina datozenean. 

 
 Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 11. artikuluaren 3. 

puntuan ezarritakoaren arabera, hiri-lurzoru gisa sailkatutako lursailak kategoria hauei 
atxiki beharko zaizkie: 
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a) Hiri-lurzoru finkatua. Kategoria honetan sartzen dira urbanizazio finkatua duten 

inguruneetan dauden hiri-lurzoruak, baldin eta Plan honek haien egungo egoera 
baliozkotzea proposatzen badu, baldin eta egoera horretan mantentzen badira 
eta/edo eraikigarritasun haztatua handitzea dakarten jarduketen xede ez badira 
(erabilera-aldaketak...). 

 
b) Hiri-lurzoru finkatugabea, hirigintza-antolamenduak lurzoru-mota horri atxikitzen 

dizkion lursailak barne hartzen dituena, honako inguruabar hauetakoren bat 
gertatzen delako: 
 
b.1.  Urbanizazio finkaturik ez izatea, honakoengatik: 
 

•  Egungo urbanizazioak ez izatea hirigintza-antolamenduak eskatzen 
dituen zuzkidurak, zerbitzu eta azpiegitura zehatzetan, edo batzuek 
eta besteek ez izatea hirigintza-antolamenduak eskatzen dituen 
proportzio, neurri edo ezaugarri egokiak, haien gainean dagoen edo 
eraiki beharko litzatekeen eraikuntzari zerbitzua emateko. 

 
•  Egungo urbanizazioak hiri-berrantolaketaren edo -berrikuntzaren 

ondoriozko hirigintza-eraldaketaren bidez egin behar den berriztea, 
hobetzea edo birgaitzea behar izatea, zuzkidurak ezartzera 
bideratutakoak barne. 

 
b.2.  Antolamenduak lehendik zegoena baino hirigintza-eraikigarritasun haztatu 

handiagoa ematea. 

 
2.1.1. LURZORU URBANIZAEZINA. 

 
 EAELHLaren 13. artikuluaren arabera, Lurzoru Urbanizaezinari dagozkio Hiri 
Antolamenduko Plan Orokorrak lurzoru-mota horri atxikitzen dizkion lursailak, honako arrazoi 
hauengatik: 
 
1. Lurren hirigintza-eraldaketa desegokia izatea, arrazoi hauengatik: 
 

a) Babes-araubide espezifiko baten mende egotea, lurraldea antolatzeko edozein 
tresnaren ondorioz, edo sektoreko legeria aplikatzearen ondorio zuzenagatik, edo 
hirigintza-antolamenduak kalifikazio hori ematen dielako nekazaritza-, baso- edo 
abeltzaintza-balioagatik, baliabide naturalak ustiatzeko aukerengatik edo paisaia-, 
historia- eta kultura-balioengatik, fauna, flora edo oreka ekologikoa babesteko. 
 

b) Sektoreko legeriaren arabera, jabari publikoko elementuak babesteko edo 
zaintzeko hirigintza-eraldaketa debekatzea. 
 

c) Hirigintza-eraldaketak higadura-arriskuak, lur-jausiak, luiziak, suteak, uholdeak 
edo beste arrisku natural edo teknologiko garrantzitsu batzuk, bereziki 
hondamendi-arriskuak, eragiten dituenean edo ezabatzen ez dituenean. 
 

d) Azpiegitura, zerbitzu, zuzkidura edo ekipamendu publikoen edo interes publikoko 
azpiegituren osotasuna babesteko horien ezaugarriei eustea beharrezkoa denean. 
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2. Lursailak hiri-garapenerako egokiak ez izatea, arrazoi hauengatik: 

 
a) Landa-izaerari eustea beharrezko edo komenigarri egiten duten ezaugarriak 

izatea, hirigintza-garapeneko ereduaren jasangarritasunerako tokiko 
estrategiarekiko errespetua bermatzeko. 
 

b) Tokiko lehen sektore ekonomikoa sustatzeko eskakizun bereziak egotea, bereziki 
adierazpen geografiko edo jatorri-deitura aitortuak dituzten udalerrietan, lehen 
sektorearekin lotura izatea justifikatzen dutenak. 

 
 Neurri handi batean, EAELHLk desegokitasun- edo desegokitasun-irizpideak definitu ditu, 
hirigintza-arrazoiengatik desegokitasun-irizpidea txertatzeko ahaleginaren ondorioz, hau da, 
hiri-garapen iraunkorreko eredu bat babestearen ondorioz, argi eta garbi azaldu gabe. Hala, 
hirigintza-arrazoiengatik desegokitasunaren irizpidea txertatzearen ondorio dira ereduaren 
iraunkortasuna, azpiegitura, zerbitzu, zuzkidura edo ekipamendu publikoen edo interes 
publikoko azpiegituren osotasuna eta funtzionaltasuna babesteko ereduaren ezaugarriak 
mantentzeko beharra edo hiri-garapeneko ereduaren jasangarritasunerako tokiko estrategia 
errespetatzen dela bermatzeko desegokitasuna bezalako kontzeptuak erabiltzea. Ikuspegi 
horretatik, EAELHL erabat integratuta dago Lurzoruaren eta Hiri Birgaitzearen Legearen testu 
bategina onartzen duen 7/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren lurzoruaren baliabide 
naturalaren iraunkortasunari eta balioespenari buruzko jarraibidearekin. 
 
 Gogoratu behar da Mungiako Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partzialaren 43. 
artikuluak hutsik dauden lurzoruen diskriminazioa egin duela, okupatu ezin diren lurzoruak 
definitzen dituzten irizpide batzuk ezarriz, eta, beraz, finkapen-proposamen berrietatik kanpo 
geratzen direla, iraunkortasuna sustatzeko helburuarekin. 
 
 Hauek dira LPPak ezarritako baztertze-irizpideak: 
 
• %15etik gorako edo inguruko maldak dituzten lurzoruak, azalera txikiak direnean izan 

ezik, batez besteko malda txikiagoa duten eremu handiagoetan. 
 

• Uholde-arriskua duten lurzoruak, Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko LPSan 
mugatutako 10, 100 eta 500 urteko hiru birgertatze-aldietan. 
 

• LPPko Ingurune Fisikoa antolatzeko definitutako Babeserako Gune Berezi eta/edo 
Lehentasunezkoetako batean sartutako lurzoruak. 
 

• Baso autoktonoek edo Batasunaren lehentasunezko intereseko habitatek okupatutako 
lurzoruak. 

 
A. PROPOSATUTAKO LURZORU URBANIZAEZINAREN ANTOLAMENDU-KATEGORIAK. 

 
Indarrean dauden Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamendurako 

Gidalerroen (LAG 2019) 3. artikuluan (Ingurune fisikoaren antolamenduaren arloko 
gidalerroak) ezartzen denez, Lurzoru Urbanizaezinaren antolamendu-kategoriak lurralde-
zonifikazio bat dira, eremu homogeneoetan, lurralde-bokazioaren arabera definituta, eta 
horietako bakoitzari erabilera-erregulazio espezifiko bat aplikatzen zaio, bere ezaugarrien
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arabera. Funtzio bikoitza dute: batetik, hirigintza-plangintzak lurzoru urbanizaezinaren 
kalifikazioan erabilitako izendapenak homogeneizatzea, eta, bestetik, lurralde-plangintzan eta 
hirigintza-plangintzan horiek antolatzeko irizpide orokorrak ezartzea, lurzoru urbanizaezinean 
erabilerak eta jarduerak arautzeko orientazioa emanez. 

 
2019ko LAGetan, EAEko lurzoru urbanizaezina kokatzeko sei antolamendu-kategoria 

ezartzen dira: 
 

1. BABES BEREZIKO LUE. 
 

Ondo kontserbatutako baso autoktonoetan, itsasadarretan eta estuarioetan, egoera 
onean dauden ibai-multzoetan, hondartzetan, barrualdeko hezeguneetan, kostaldeko 
itsaslabarretan, eremu gailurretan edo landaredi bereziko eremuetan aplikatzen da, eta, 
oro har, ekologiaren, kulturaren eta paisaiaren ikuspegitik baliotsuak diren elementu 
guztietan, edo hori guztia batera. Zehazki, kategoria honetan sartuko dira: 
 
a. Funtsezko prozesu ekologikoak mantentzeko zeregin garrantzitsua duten 

eremuak, hala nola lurzoruak babestea edo akuiferoak kargatzea, adibidez. 
 

b. Desagertzeko arriskuan dauden edo, nazioarteko hitzarmenen edo xedapen 
espezifikoen arabera, babes berezia behar duten kontserbazio-egoera oneko 
habitat naturalen laginak. 
 

c. Arriskuan dauden espezie gisa katalogatutako animalia- edo landare-populazioak 
dituzten eremuak, elementu endemikoen kontzentrazio handiak edo nazioarteko 
hitzarmenen edo berariazko xedapenen arabera babes berezia behar duten 
espezieak. 
 

d. Landa-paisaia edo paisaia malkartsu harmoniatsuak, edertasun edo balio kultural 
apartekoak. 
 

e. Interes geologikoko lekuak (IGL). 
 

f. Bakantasunagatik edo berezitasunagatik nabarmentzen diren edo interes 
zientifiko berezia duten elementu naturalak dituzten eremuak. 

 
Mungiako udal-eremuan, kategoria honi atxikitzen zaizkio: 

 
- Jata eta Sollubeko sakana 

 
- Arritabane-Jata-San Miguel-Tallu-Linebaso iparraldeko gailur-lerroa. 

 
- Unbe-Berreaga-Gamizmendi hegoaldeko gailur-lerroa. 

 
- Butroe ibaiko hezeguneak, LPPko ibai-eremuei eta LPSko hezeguneen 

inbentarioari dagozkienak. 
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2.  INGURUMEN-HOBEKUNTZARAKO LUE 
 
Barnean hartzen ditu baso degradatuak, sastrakadiak eta lurzoru marjinalak dituzten 
eremuak, baldin eta, haien kokapena dela eta, edo balio handiagoko eremuen ondoan 
egonik, kalitate-maila handiagotarantz eboluzionatzea onuragarritzat jotzen bada. 
Kategoria horrek funtsezko balioa hartu behar du lurzoru urbanizaezina eraldatzeko, 
naturan oinarritutako konponbideak edo paisaia- edo agrologia-hobekuntzak sortzeko 
euskarri gisa, lurralde- edo hirigintza-plan bakoitzaren helburuen arabera. Mungiako 
udal-eremuan kategoria honi atxikitzen zaizkio: Madariagakoetxebarri, Trobika, 
Arritugane. 
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3. BASOGINTZARAKO LUE 
 

Gaur egungo erabileragatik eta/edo erabiltzeko bokazioagatik (malda, arriskuak, arroen 
babesa, etab.) baso-erabilerarako orientabide argiak dituzten lursailak atxikitzen dira. 
Baso-erabilera barrutik bereizteko zailtasuna dela-eta, baso-sistemetan ekoizpen- eta 
babes-funtzioak nahasten baitira, LAG hauetan baso-eremu bakarra definitu da, nahiz 
eta kategoria hori Nekazaritza eta Basozaintzako LPSak garatu duen, «Mendia» 
kategoriaren gainekoaren inguruan honako kategoria hauek bilduta: Basoa, Baso 
Barbana, Larre Menditarrak eta Larre Menditarrak-Harkaitzak. Ez dira sartzen gaur 
egungo baso-masak, behealdean eta landazabalean daudenak, eremu hori osatzen 
duten elementuak baitira eta, beraz, nekazaritza- eta abeltzaintza-erabilerekin 
konbinatu eta txandakatu baitaitezke. Mungiako udal-eremuan, kategoria horri honako 
bi azpikategoria hauek atxikitzen zaizkio: basoa, mendi mehatza. 
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4. NEKAZARITZA- ETA ABELTZAINTZA ETA LANDAZABALERAKO LUE 
 

 
 

Gaitasun agrologiko askotariko lurzoruak biltzen ditu: Kantauriko landazabaleko 
mosaikoak, lur ureztatuak edo baratzeko erabilerak dituztenak, mahastiak eta 
nekazaritza estentsiboko eremuak, lurzoru luberrituak baina nekazaritza- eta 
abeltzaintza-errendimendu txikikoak. Nekazaritza, Abeltzaintza eta Landazabala 
kategoria bi azpikategoriatan banatzen da Nekazaritza eta Basozaintzako Plan 
Sektorialean: 
 
a. Balio Estrategiko Handiko Nekazaritza- eta Abeltzaintza-lurrak: gaitasun agrologiko 

handiagoa duten lurzoruak eta, modernitatea, errentagarritasuna edo 
iraunkortasuna dela-eta, sektorearentzat estrategikotzat jotzen diren nekazaritza-
ustiategietako lurrak. Horregatik, debekatuta dago baso-erabilera bertan. 
 

b. Trantsizioko Landa-Paisaia: Balio Estrategiko Handiko Nekazaritza- eta 
Abeltzaintza-eremuak (malda handiagoak) baino ekoizpen-ahalmen txikiagoko
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eremu landuak biltzen ditu, edo landazabaleko eremuak, belardiz eta haiekin 
mosaikoan dauden baso-unada txikiz estaliak. Balio estrategiko handiko 
nekazaritza- eta abeltzaintza-eremuekin edo baso-eremu zabalekin kontaktuan 
daude berehala, eta bokazioz, oro har, bi noranzko horietako batera jotzen dute 
Mungiako udal-esparruan, bi kategoria horiei atxikitzen zaizkie O.01 Planoan 
(Lurzoruaren sailkapena. Lurzoru urbanizaezinaren kategoriak) adierazitako 
lurzoruak.  
 

5.  LUE-LURRAZALEKO UREN BABESA 
 

Ibaiak eta errekak eta horiei dagokien babes-eremua atxikitzen dira, EAEko Ibaiak eta 
Errekak Antolatzeko LPSaren arabera, hierarkiarik handienera arte (5) Mungiaren 
kasuan.

 



282 Mungiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorra  

6.  LANDA-GUNEETAKO LUE 
 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legean, landa-guneetarako 
araubide espezifikoa garatzen da (29. artikulua). Lehenik eta behin, landa-gune gisa 
definitzen du “sei baserritik hogeita bostera bitarteko multzoa, horiek biltzen dituen eta 
beren izaera ematen duen espazio publiko baten inguruan”. Foru-aldundiei dagokie 
“beren lurralde historikoetan dauden landa-guneen inbentarioak egitea, eragindako 
udalerriei entzun ondoren” (29.7 artikulua).  
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Bigarrenik, 2/2006 Legeak ez die lurzoru-kategoria jakin bat ezartzen landa-guneei. 
Lurzoru mota plangintzak esleitu behar du, eta Hiri-Lurzoruarena izan daiteke – lur gisa 
sailkatzeko inguruabar orokorrak daudenean–, edo landa-guneko lurzoru 
urbanizaezinarena. Esleitzen den sailkapena lurzoru urbanizaezinarena bada, EAELHLen 
29. artikulutik ondorioztatzen den plangintza-araubidea egokitu behar da; besteak beste, 
honako hauek: “eraikuntzari lotutako finken kokapena, eraiki daitezkeen finkak 
(gutxienez, aldez aurretik zegoen bide publiko batetik sarbide zuzena izan beharko dute), 
eraikuntza-bolumena eta gehieneko altuera-kopurua (inola ere ezingo dira bi solairu 
baino gehiago izan), eraikinak finka mugakideetatik eta bideetatik bereizteko 
parametroak adierazita, bai eta erabilera baimendu, bateragarri eta debekatuen 
araubidea ere” (29.3 artikulua). Landa Guneko Lurzoru Urbanizaezinean, plangintzak 
ezin du gehikuntzarik sortu eraikitako azalerarekiko, ezta lehendik dagoenaren %50etik 
gorako etxebizitza kopuruarekiko ere; ezta 25 baserri baino gehiago ere, lehendik 
daudenen eta aurreikusitakoen artean, nahiz eta kalkulu horretatik salbuetsi egiten zen 
lehendik zeuden baserrien zatiketa horizontalaren ondorioz etxebizitza kopurua 
handitzea, bi etxebizitza edo gehiago sortzeko (29.5 artikulua). Era berean, plangintzari 
eragotzi egiten zaio zuzkidura, ekipamendu, espazio libre eta trazadura berriko bide 
publiko berriak definitzea, eta lehendik dauden mugak eta lerrokadurak erregularizatzea 
soilik ahalbidetzen da (29.6 artikulua). 
 
2/2006 Legea garatzen duten premiazko neurriei buruzko ekainaren 3ko 105/2008 
Dekretuak osatzen du erregulazio hori. Horrela bada, 9. artikuluak “baserriaren” 
definizioa garatzen du (legean zehaztu gabe geratzen zen), eta honako baldintza hauek 
eskatzen ditu: “ a) Eraikuntza mota isolatu gisa eratzea, nagusiki etxebizitza gisa 
erabiltzeko. b) Lehendik dagoen etxebizitza bat izatea, hori guztia baserri bakoitzeko 
Jabetza Erregistroan xedatutakoaren arabera. c) Lehen okupazioko lizentzia izatea edo 
1950eko urtarrilaren 1a baino lehen bizitegi gisa benetan okupatuko dela modu 
frogagarrian jasoko duen dokumenturen bat edukitzea. d) Udalak bere hirigintza-
plangintzan edo dagokion udal-ordenantzan ezartzen dituen ezaugarri gehigarriak 
betetzea. 
 
Bizkaiko Foru Aldundiak definitutako Landa Guneen Inbentarioaren arabera, Mungian 
Larrauri I. Landagunea soilik identifikatzen da. 

 
B. GAINJARRITAKO BALDINTZATZAILEAK. ETA BEREZIKI AZPIEGITURA BERDEA  

 
2019ko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen 3. artikuluak (Ingurune fisikoaren 

antolamenduaren arloko gidalerroak) ezartzen duenez, baldintzatzaile gainjarriek mugatu edo 
baldintzatu egiten dute ingurune fisikoaren antolamendu-kategoria bakoitzerako ezarritako 
erabilera-araubidea, eta bi motatakoak dira, 2019ko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetan 
ezarritakoak; arrisku naturalak eta klima-aldaketa, eta azpiegitura berdea. Aurrerapenean 
beste bat gehitu da: Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan Partzialak jarduera ekonomikoetarako 
proposatutako erreserba estrategikoa. 

 
LAGetan arrisku naturalei eta klima-aldaketari buruz adierazitako lau alderdietatik 

(akuiferoen kalteberatasuna, arrisku geologikoak, uholde-eremuak eta klima-aldaketari 
lotutako arriskuak), UHOLDE-EREMUEI dagozkienak soilik identifikatzen dira. Mungiako Butroe 
ibaiaren eta haren ibaiadarren T-500 aztarna identifikatu da, plan hidrologikoetan eta Ibaien 
eta Erreken Lurralde Plan Sektorialean ezarritakoaren arabera. 

 
Azpiegitura berdeari buruzko baldintzatzaile gainjarriari dagokionez, beharrezkoa da 

zehaztapen batzuk egitea, haren identifikazioaren garrantzia ezagutzea ahalbidetzen 
digutenak. 
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Europako Batzordearen “Azpiegitura berdea: Europako kapital naturala hobetzea” 
komunikazioa, 2013ko maiatzaren 6koa, COM (2013) 249 azkena, EBko azpiegitura berdeari 
buruzko estrategiaren oinarriak ezartzen dituena. Hor definitzen da azpiegitura berdea: 
naturaguneen eta erdinaturalen estrategikoki planifikatutako sarea da, bai eta zerbitzu 
ekosistemiko ugari eskaintzeko diseinatutako eta kudeatutako beste ingurumen-elementu 
batzuk ere; horien artean daude berdeguneak (edo urdinak, ekosistema urtarrak badira) eta 
beste elementu fisiko batzuk, lehorreko eremuetan (naturalak, landatarrak eta hirikoak) eta 
itsasoetan. 

 
Europako Batzordearen iritziz, azpiegitura berdea mantentzeak eta sustatzeak modu 

eraginkorrean lagun dezake EBren funtsezko helburu batzuk lortzen, kapital naturalarekin, 
klima-aldaketarekin, hondamendien kudeaketarekin eta konektibitatearekin zerikusia dutenak. 
Horretarako, (i) proposatzen du azpiegitura berdea inbertsio-lehentasunetako bat izatea 
naturan oinarritutako soluzioen bidez partzialki bete daitezkeen Europako politiketan, hala 
nola Kohesio Funtsetan, Nekazaritza Politika Bateratuan, 2020 Horizontean, LIFE proiektuetan, 
Europako Itsas eta Arrantza Funtsean edo Eskualde Garapenerako Europako Funtsean; (ii) 
EBren beste zuzentarau eta estrategia batzuetan, hala nola Habitatei buruzko Zuzentarauan, 
Hegaztiei buruzko Zuzentarauan, Uraren Esparru Zuzentarauan, Uholdeei buruzko 
Zuzentarauan edo Egokitzeko Estrategian; eta (iii) estatu kideek beren garapena eskala 
guztietan sustatzea 

 
Horretarako, Batzordeak azpiegitura berdearen arloan hartutako EBren estrategiak 

lehentasunezko lau lan-ildo hauek biltzen ditu: 
 

1. Azpiegitura berdea sustatzea esparru politiko nagusietan. 
 
2. Informazioa hobetzea, ezagutzen oinarria sendotzea eta berrikuntza sustatzea. 
 
3. Finantzaketarako sarbidea hobetzea. 
 
4. EB mailako azpiegitura berdeko proiektuak garatzen laguntzea. 

 
Europako Batzordeak azpiegitura berdeari buruzko EBren estrategian planteatutako 

oinarriak Espainiako ordenamendu juridikoan txertatzen dira irailaren 21eko 33/2015 Legearen 
bidez. Lege horrek Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 42/2007 
Legea aldatzen du, duela gutxi onartutako “azpiegitura berdearen eta konektibitate eta 
leheneratze ekologikoen estatu-estrategian”, zeina autonomia-erkidegoekin batera garatu 
baita. 

 
Dokumentu honek berretsi egiten du Azpiegitura Berdeak eragin garrantzitsua duela 

lurralde-antolamenduaren eta -plangintzaren ereduan aldaketa bat sustatzeko eta ezartzeko 
bidean, garapen-ereduaren trantsizio ekologikorako prozesuaren barruan. Izan ere, 
Estrategia Nazional honen arabera, Azpiegitura Berdearen kontzeptua oso erabilgarria da, 
batez ere hirigintza-jardueran eta lurzoruaren erabileran, kontuan hartuta arlo horretako 
Estatuko legediaren helburuetako bat hirigintza iraunkorrago baterantz aurrera egitea dela. 

 
2019ko uztailean behin betiko onartutako Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen 

(LAG) berrikuspenak azpiegitura berdearen arloko estatu-estrategiaren filosofia jasotzen du, 
eta lurralde-ereduan zehazten da, honako argumentu-ildo hauen arabera: 

 
• Naturagune babestuak biodibertsitatea berreskuratzeko funtsezko elementu eta 

lurraldearen iraunkortasun orokorrerako oinarri gisa finkatzeak haien arteko
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 interkonexio handiagoa eskatzen du, hainbat biotopoen arteko lurralde-zatiketa 
eragiten duten elementuen inpaktua murriztuz eta horiei jarraipena emango dieten 
harreman-esparruak sortuz. Interkonexio hori EAEko korridore ekologikoen sarearen 
bidez egiten da, baina baita funtzio anitzeko interes naturaleko beste gune batzuen 
bidez ere; horrela, kapital naturala kudeatzeko ikuspegi tradizionala gainditzen da. 
 

• EAEko giza kokalekuen eta azpiegitura “grisak” deiturikoen hedadurak sakoneko 
lurralde-zatiketa eragin du, eta horri heldu behar zaio. Ildo horretan, 2019ko LAGek 
azpiegitura berdea azpiegitura grisen ondorioak eraginkortasun handiagoz arintzeko 
eta konektibitate globala hobetzeko aukera moduan aurkezten dute. 
 

• Azpiegitura berdeari esker, lurzoruaren erabilera bateragarriak ahalbidetzen dituzten 
funtzio anitzeko eremuak identifika daitezke, horrela ekosistemek eskaintzen 
dizkiguten zerbitzuak indartuz. Aldi berean, lurzoruaren erabileraren ikuspegi 
integralagoa hartzeak onura handiagoak dakartza ekintza isolatu independenteak 
eskaintzen dituztenetatik, azken batean, lurraldearen erresilientzia areagotuz. 
 
Era berean, Kontseilu Europarrak emandako azpiegitura berdearen definizioan 

oinarrituta, LAGek haren garapenaren oinarri izan beharko liratekeen ezaugarri eta printzipio 
hauek aipatzen dituzte: 

 
1.  Izaera estrategikoa, lehendik dauden ibilguak eta tresnak aprobetxatuz. 

 
2.  Hura osa dezaketen elementuen zabaltasuna: lehorrekoak, uretakoak, hirikoak nahiz 

landakoak, eskala desberdinetan. 
 

3.  Zerbitzu ekosistemikoen sorta zabala eskaintzeko gaitasuna; hau da, ekosistemetatik, 
horniduratik, erregulaziotik edo kulturatik, zuzenean edo zeharka, pertsonok jasotzen 
ditugun onurak. 
 
Aurreko guztia kontuan hartuta, LAGek EAEko lurralderako azpiegitura berdearen sarea 

ezartzen dute, bi egitura-elementuren inguruan: biztanlegune-eremuak (nodoa) eta 
korridoreak (lotura). Horiek identifikatu eta irudikatzeko, biotarako funtsezkoak diren 
habitatak ematen dituzten lurraldeko eremuak edo elementuak aztertu dira, bai eta EAEko 
eta haren eragin-eremuko eremu horien arteko jarraitutasun ekologikoak eta konektibitatea 
ere. 

 
Horrela, biztanlegune-eremuek barnean hartzen dituzte babes-figuraren bat duten 

ingurumen-balio handiko espazioak, hala nola EAEko Naturagune Babestuen Sarea eta 
Urdaibaiko Biosfera Erreserba osatzen duten espazioak, eta ez direnak, baina aurrekoen 
jarraitutasun ekologikoa bermatzeko garrantzitsutzat jotzen direnak, hala nola 1997an 
onartutako Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetan definitzen diren Natura Intereseko 
Eremuak. Barnean hartzen dira, halaber, ibilguak eta horien kategorizatutako eremuak, 
lurrazaleko urak babestekoak, RAMSAR hezeguneak eta Hezeguneen Lurralde Plan 
Sektorialean inbentariatutako ur-masa guztiak. 

 
Korridoreak, berriz, EAEko biztanleguneen eta Europako sarearen jarraitutasuna 

babesten duten espazioek osatzen dituzte, betiere Autonomia Erkidegoaren barruan badaude. 
LAGetan hautatutako korridoreekin, lurralde-inpaktu handiko azpiegitura grisak gainditu nahi 
dira, eta horien plangintzari eskualde-eskalatik heldu behar zaio, hainbat eremu funtzionaletan 
edo lurralde historikotan eragiten duelako. 

 
Bestalde, LAGek korridoreen funtzionaltasuna eragozten edo arriskuan jartzen duten 

oztopo kritikoak eta gatazka-eremuak identifikatzen dituzte, eta gatazka horiek arintzeko edo
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ezabatzeko balizko jarduketa- edo kudeaketa-neurriak proposatzen dituzte, bai eta 
konektibitatea indartzen edo babesten duten beste batzuk ere. 

 
Horrekin batera, LAGek adierazten dute Lurralde Plan Partzial bakoitzak (LPP) eta 

hirigintza-planek eskualde-mailan ingurumenaren aldetik garrantzitsuak direla uste duten 
beste espazio batzuk barne hartu ahal izango dituztela, bai eta LAGek proposatutako natura-
intereseko eremuak handitu edo egokitu ere. Era berean, korridoreei dagokienez, beren 
lurralde-mugaketa igarotzen diren lurraldearen ardatz konektatzaile bakoitzaren ezaugarrien 
eta oztopoen edo gatazka-eremuen presentziaren mende dagoenez, horiek nahitaez garatu 
beharko dira Lurralde Plan Partzialetan. Mungian, Mungialdeko Lurralde Plan Partzialak ez 
ditu azpiegitura berdea definitzen duten elementuak aipatzen, hau LAGen aurretik idatzia 
izan baitzen. 

 

Mungiako lurralde-testuinguruko eremu aipagarriak. 
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Kanpo-loturen estrategia. 

 
Eskala honetan, LAGek adierazten duten arlo kritikoek bezala, LPPek baloratu, 

identifikatu, eguneratu eta proposatu beharko dituzte dagozkien kudeaketa-neurriak. Hau da, 
LAGek aurreikusten dute horietan definitutako azpiegitura berdearen sarea lurralde- eta 
hirigintza-plangintzak hedatzea, espazio garrantzitsuak dagozkien eskaletan txertatu ahal 
izateko. 

 
Era berean, azpiegitura berdeak izaera holistikoa duenez, LAGek lurralde-

antolamenduan gainjarritako baldintzatzaile gisa txertatzen dute, erabileren erregulazioa 
ezarriz. Naturagune babestuei dagokienez, LAGen arabera, erabilerak bateragarriak dira 
dagozkien antolamendu-tresnetan ezarritakoarekin; korridore ekologikoei eta funtzio anitzeko 
gainerako espazioei dagokienez, berriz, erabilerak azpiegitura berdearen helburuen mende 
geratzen dira, eta korridoreen kasuan, funtsean espazio babestuen arteko lotura ekologikoaren 
alde egingo dute. 
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Azpiegitura berdea osatzen duten elementuak. Iturria: Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak 

 
Laburbilduz, LAGek ezartzen dute lurralde-plangintzak – zehazki, Nekazaritza eta 

Basogintzaren LPSak, Ibaien eta Erreken LPSak, Itsasertzaren LPSak, Hezeguneen LPSak eta 
LPSek – eta hirigintza-plangintzak garatu eta zehaztu behar dutela ingurune fisikoko erabileren 
kategorizazioa eta erregulazioa, bakoitzaren eskumenen eta eskalen arabera. 

 
Horrela, ikuspegi sistemiko naturala txertatzen da lurralde-plangintzaren bidez, eta, 

modu horretan, interes naturaleko eremuen plangintzan, irismenean eta lurralde-kudeaketan 
eta haien arteko erlazioan bistaratzen da, hori guztia ekosistemek ematen dituzten zerbitzuak 
baloratzera bideratuta. 

 
EAEko azpiegitura berdeak honako elementu hauek ditu: 
 

1.  Beren ingurumen-balioengatik babestuta dauden eta beren babes-figurak dituzten 
espazioak. 
 

2.  Espazio horiek lotzen dituzten korridore ekologikoak, baita lurralde mugakideetako 
espazioak ere, baldin eta korridoreak EAEren barruan badaude. 
 

3.  Funtzio anitzeko natura-intereseko beste gune batzuk, EAEn ingurumen-balio 
aipagarriak izan arren, onartutako babes-figurarik ez dutenak. 
 

4.  RAMSAR eta Hezeguneen LPSak inbentariatutako ur-masa guztiak. 
 

5.  Lurralde- eta hirigintza-plangintzek sarea hedatuko dute, eta espazio garrantzitsuak 
sartuko dituzte dagozkien eskaletan. Nolanahi ere, kontuan hartu beharko dira EAEko 
azpiegitura berdean ez dauden beste gune babestu batzuk (hala nola IGLak, Plan 
Hidrologikoetako Eremu Babestuen Erregistroa, etab.). 
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MUNGIAKO AZPIEGITURA BERDEA 
 

Mungiako Azpiegitura Berdea osatzen duten elementuak identifikatzeko hurbilketa ez da 
soilik udal-mailako eredu sistemiko bat adieraztean oinarritzen, baizik eta gaitasun funtzionala 
lurralde-dimentsioan kokatzean, lehendik dauden aktiboen arabera. 

 
Azpiegitura Berde hori lurreko habitaten konektibitate naturala sustatzen duten 

elementuek osatzen dute, eta lurralde-proiekzioa duen oinarrizko udal-egituretako bat da. 
Honako hauek osatzen dute: ingurumen-balio kualifikatuko eta biodibertsitate handiko 
sistemak eta elementuak (baso autoktonoak eta basoko materia, paisaia adierazgarriak eta 
hezeguneak), baso eta oihaneko handiak, eta korridore ekologikoen funtzioa betetzen duten 
elementuak, hala nola ibilguetako ibaiertzeko landaredia, landa-bideak, nekazaritza-
eremuetako konektibitate-elementuak (heskaiak, zuhaixkak, baso uharteak). Espazio libre eta 
berdegune publiko garrantzitsuenak ere barne hartzen ditu, baita hiri-lurzoruan edo lurzoru 
urbanizagarrian badaude ere, sistema honetako gainerako elementuekin lotu ahal izateko. 

 
Egiturazko eta hirigintzako antolamenduari dagokionez, eginkizun hauek ditu: 
 

a. Ekosistemak kontserbatzea eta ekosistemen funtzio ekologikoak eta zerbitzu 
ekosistemikoak indartzea. 
 

b. Natura-ondarearen eta espazio publikoen sarearen sistema eta elementu nagusiak 
zaintzea. 
 

c. Biodibertsitatea, ekosistemak eta paisaiaren kalitatea hobetzeko beharrezkoa den 
konektibitate ekologikoa eta lurraldekoa ziurtatzea. 
 

d. Espazio irekien lurralde- eta ikus-jarraitutasuna eta paisaiaren kalitatea bultzatzea. 
 

e. Balio naturalak edo arrisku naturalak eta induzituak dituzten lurzoruetan hiri-
ezarpeneko prozesu esanguratsuak saihestea. 
 

f. Lurraldean ingurumen-, paisaia- eta kultura-baliorik handiena duten espazioak 
egituratzea, bai eta hiri-irudia eta -nortasuna osatzen duten espazio publikoak eta 
mugarriak ere, bizi-kalitatea hobetzen eta lurraldearen kultura ezagutzen eta gozatzen 
lagunduko duten ibilbideen bidez. 
 

g. Neurriak ezartzea klima-aldaketa arintzeko eta klima-aldaketara egokitzeko, hiriguneak 
birnaturalizatuz, landaredia eta ur-masak erabiliz, bero-uhartearen ondorioak 
murrizteko, korridoreen jarraitutasuna eta iragazkortasuna erraztuz edozein lurzoru-
motatara. 

 
Oinarrizko planteamenduari zentzua emanez, Mungiako udalerritik hurbil dauden eta 

lotura izan dezaketen eremuak eta korridoreak honako hauek dira: 
 

• Naturaguneak: 
 

– Urdaibaiko Ibai Sarearen KEBa. 
– Urdaibaiko itsasertzeko eta paduretako KEBa 
– Urdaibai Biosfera Erreserba.
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• Korridore Ekologikoak: 
 

– Gorbeia-Urdaibai korridore ekologikoa. 
– Butroeko bilbe urdina 
– Asua bilbe urdina 

 

Bilbe urdinaren hierarkia. 
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Mungiako Azpiegitura Berdearen Proposamena 

 
• Natura-intereseko beste espazio batzuk: 

 
– Bisoi europarraren espezie mehatxatuen interes bereziko eremuak. 
– Butroeko ibaiak eta trantsizioko urak. 
– Butroe ibaiaren itsasadarra 
– Armintza-Bakio kostaldeko aurrealdea 
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Mungiako Plan Orokorraren azpiegitura berdearen parte dira honako sistema eta 

elementu hauek, arautu eta garatu beharreko eremu gisa: 
 
a)  Zerbitzu ekosistemikoen gune gisa integratzen dira Plan honek babestutako lurzoru 

urbanizaezinari atxikitzen zaizkion sistema hauek: 
 

• Sollube-Garbolako amildegiak. 
• Bisoi europarraren espezie mehatxatuen interes bereziko eremuak. 
• Paisaia-intereseko eremua Arritabane-Jata-S. Miguel-Tallu-Linebaso iparraldeko 

mendilerroa.  
• Paisaia Intereseko Eremua Unbe-Berreaga-Gamizmen hegoaldeko gailur-lerroa 
• Butroeko ibarretako ibai-sistema: ibarraren goiko tartea (Gamiz-Fika eta Mungia). 
• Butroeko ibarretako ibai-sistema: Butroeko erdiko tartea 
• Hezeguneen Inbentarioari dagokion Butroeko hezegunea. 
• Nekazaritza eta Basozaintzako LPSko baso-bilbea. 
• Natura-intereseko eremuak, plangintza orokorraren arabera. Landa-lurzoruko 

espazio libreen sistema orokorrak hartzen dituzte barne. 
• Arriskuak prebenitzeko eremuak. 

 
b) Konektore ekologiko eta hiritar sarbidearen funtzioa betetzen duten elementu gisa. 
 

• LAGetan adierazitako bide bigunetako paisaia-ibilbideak 
• Landa-bideak 
• Heskaiak eta horma biziak 
• Ibaien LPSko bilbe urdina: jabari publiko naturalari dagozkion lursailak, hala nola 

hidraulikoa, edozein lurzoru motatakoak direla ere. 
 
c)  Barreiatze-funtzioa betetzen duten elementu gisa: Nekazaritza eta Basozaintzako LPSko 

Nekazaritza eta Abeltzaintzako Landazabaleko kategoriei dagozkien landa-lurzoruaren 
matrizeak. 

 
d)  Hiri-erabilerei lotutako elementu gisa: 
 

• Barne hartzen ditu espazio libreen sistema orokorren sarea (landa-lurzoru 
babestuan daudenak izan ezik) eta espazio libre egituratzaileen tokiko sistemak. 

 
• Hiriko konektore berdeak. Konektagarritasun ekologikoko eta motorrik gabeko 

mugikortasuna sustatzeko funtzioa duen bide-sareak osatzen ditu, besteak beste, 
lorategien, bide-zuhaitzen eta oinezkoek eta bizikletek lehentasunez erabiltzeko 
kaleen bidez. Azpiegitura berdeari jarraipena ematen dioten ekipamendu 
publikoek hartzen dute parte hiriko konektore berdeetan. 

 
• Erabilera pribatuko edo publikoko kalifikazioa duten lurzatiak, baldin eta, baso-

masa edo habitat esanguratsuak dituztelako, gaur egun lotura-funtzioa betetzen 
badute eta oinarrizko babesa bermatu behar badute, eta, horregatik, eraikuntza-
bolumena ezartzeko moduan mugak badituzte, plangintzak esleitutako 
aprobetxamendua murriztu gabe. 

 
Eremu eta elementu horiek, azpiegitura berdearen parte diren aldetik, egiturazko 

antolamenduari dagozkio. Hala ere, hiri-lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian kokatutako 
azpiegitura berdearen sistemen mugaketaren zehaztapena, garapen-plangintzara igorritako 
eremuetan, antolamendu xehatuaren tresnak zehaztuko du behin betiko, eta, nolanahi ere, 
gainerako sistemekiko konektagarritasuna bermatuko du.  
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Aldi berean, Ingurumena Hobetzeko Eremu izendatzen dira Nekazaritza eta 
Basozaintzako Lurralde Plan Sektorialak ezarritakoak; horietan, berreskuratu behar diren 
eremu degradatuak sartzen dira, hirigintza-eraldaketako jarduketen euskarri izateko aukera 
saihestuz. Erauzketa-, urbanizazio- edo lur-mugimenduko jarduerengatik eraldatu diren 
lurzoruak dira, eta haien balio naturalak berreskuratzeko jarduketa osagarriak behar dituzte. 

 
C. LURZORU URBANIZAGARRIAREN ERABILERAK. 

 
Gainjarritako kategoria, azpikategoria eta baldintzatzaile bakoitzaren erabilerei 

dagokienez, Mungiako HAPOa 2019ko LAGek ezartzen duen Ingurune Fisikoaren Antolamendu 
Matrizean ezarritakoari lotuko zaio. Matrizeak erregulazio bat adierazten du, eta bertan 
gurutzatzen dira antolamendu-kategoriak eta gainjarritako baldintzatzaileak erabilera 
desberdinekin, eta kode bat ezartzen da horiek arautzeko: 

 
- 1: erabilera egokia. 
- 2: erabilera onargarria. 
- 3: erabilera debekatua. 

 
Erabilera onargarrien baitan: 

 
- 2¹: Nekazaritza eta Basogintzaren LPSak garatua. 
- 2*: Trantsizioko eta Balio Estrategiko Handiko Landa Paisaiako Nekazaritza eta Basozaintzako LPSa. 
- 2 ²: Ibaien eta Erreken LPSaren eta Plan Hidrologikoen bidez garatua. 
- 2³: babes-figura aplikagarriak dituzte (NBAP, Urdaibaiko EKZP, KEB) edo Hezeguneen LPS 

edo Itsasertzeko LPS. 
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2.1.2. LURZORU URBANIZAGARRIA. 
 

Aurrerapen honetan lurzoru urbanizagarri gisa definitzen da eraldatu gabeko lursaila, Plan 
Orokorraren hirigintza-prozesuan sartzeko hasierako gaitasuna duena, lortu nahi den 
hirigintza- eta lurralde-ereduaren arabera, eta indarrean dauden arauen arabera egokitua. 
Planaren hurrengo faseetan, lurzoru urbanizagarria sailka daiteke kategoria batzuetan, 
sektoretan banaturik edo sektorizatu gabe, baldin eta hurrengoak gertatzen diren: 
 
•  Ingurumen-ebaluazio estrategikoan berrestea hirigintza-eraldaketarako hasierako 

gaitasuna. 
 
•  Planak proposatutako egitura orokorra integratzeko eta indartzeko gaitasuna berrestea. 

Bereziki, proposatzen diren Sistema Orokorrek definitzen duten egitura orokorrarekiko 
koherentziarik handiena lortuz. 

 
•  Hirigintza-garapen berriak dagoeneko finkatuta dagoen hiriarekin integratzea, eraikita 

dagoen jarraitasunaren ertzak osatuz, mugakide diren eremuekin ahalik eta 
artikulaziorik handiena lortzeko eta, horrela, okupazio berriaren ondorioak, oraingoan 
modu positiboan, haietara iraultzeko. Horrela, hazkunde-lurzoruen hirigintza-garapena 
mugakide diren lurretan edo hiri finkatuaren ingurunean kokatzeko gidalerroari 
jarraitzen zaio, beharrezkoa ez den sakabanatzea saihestuz. 

 
•  Hiri-zerbitzu hauek emateko dauden eta aurreikusita dauden azpiegitura-sareen 

inbertsioaren funtzionaltasuna eta optimizazioa: bideak, garraioa, ur-hornidura eta -
hustuketa, energia elektrikoaren hornidura eta era guztietako komunikazioak. 

 
•  Koherentzia Mungialdeko Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partzialean aurreikusitako 

lurralde-antolamenduko estrategiarekin, betiere 2019ko LAGekin kontraesankorra ez 
bada. Ondorioz: 

 
- Lurzoruaren kontsumoa optimizatzea, dauden guneei lotuta ez dauden garapen-

eremu berriak sortzea saihestuz (Lurralde Planeko 45.art.). 
 

- Lurzoru berrien beharrak ahalik eta inpaktu txikienarekin asetzea ingurunean 
(Lurralde Planeko 45.art.). 
 

- Lurzoru urbanizagarri berriaren proposamenek izaera subsidiarioa dute, 
lehentasuna baitu plangintzaren gaitasun hutsa optimizatzeko aukerak (Lurralde 
Planeko 45.art.). 

 
•  Lurzoru urbanizatuaren hazkundearen eta kontsumoaren logika ezartzea, 2019ko LAGen 

irizpideei jarraiki. Ondorioz: 
 
- Hirigintza-ekimen berriek Lurralde Planean definitutako Hiri Hazkundearen 

Perimetroaren barruan geratu behar dute, garapen berriak lehendik zegoen hiri-
bilbean modu baketsuan integratzen direla ziurtatuz eta hura osatuz (2019ko 
LAGen 11. artikulua). 

 
Nolanahi ere, mugaketa horrek adierazten du, azken batean, hazkundearen gehieneko 

hedadurarako proposatzen den ereduaren aurrerapena, ez bakarrik termino fisiko eta 
formaletan, baizik eta hazkunde-aukerei esleitzen zaien eduki estrategiko gisa. 
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Hasierako Onarpen-faserako dokumentu osoan honako hauek bereiziko dira: 
 
a)  Lurzoru urbanizagarri sektorizatua; plan orokorrak dagokion plan partziala egiteko 

mugatzen dituen sektoreetan sartutako lursaila. 
 
b)  Lurzoru urbanizagarri sektorizatu gabea: lurzoru urbanizagarriak, baldin eta, 

urbanizagarri gisa sailkatuta egon arren, plan orokorraren arabera sektore bakar batean 
ere sartuta ez badaude, eta proposatutako eredu berrian kokapen egokiko lursailetan 
urbanizazio berriak egiteko etorkizuneko jarduketetarako erreserbak badira, nahiz eta 
Plan Orokorra formulatzeko unean benetan eraldatzea beharrezkotzat jo ez. 

 
Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren Aurrerapenak (HDEaren agirian hautatutako 

alternatibaren arabera) Lurzoru Urbanizagarri gisa 34,6 Ha inguru identifikatzen ditu 
(horietatik 2,9 Ha Espazio Libreen Sistema Orokorretarako), hau da, Hiri Lurzoruaren 
azaleraren %6. 
 
A. AURRERAPENAK PROPOSATUTAKO LURZORU URBANIZAGARRIKO EREMUEN 

DESKRIBAPENA. 
 

Jarraian, Aurrerapen dokumentu honetan lurzoru urbanizagarri gisa sartutako area 
bakoitzaren deskribapen laburra egingo da. Ondorio horietarako, berriro esan behar da 
antolamendu-eremuak identifikatzea ezin dela eta ezin direla parekatu lurzoru urbanizagarria 
lurzoru urbanizagarri Sektorizatuaren sektoreetan eta lurzoru urbanizagarri 
sektorizatugabearen eremuetan banatzeko hasierako onarpen-dokumentuan egin beharko den 
mugaketa-lan zehatzarekin. Izan ere, Irismen-Dokumentua igorri ondoren, Ingurumen-
Azterlan Estrategikoaren arabera egingo da mugaketa zehatza. 

 
 Lurzoru urbanizagarriko eremuen deskribapena, lehen sailkapen batean, jarduketaren 

ezaugarri den erabilera orokorraren arabera egingo da; funtsean, bi erabilera izango dira: 
 

• Bizitegi-erabilera orokorra 
 

Familien ohiko portaerekin, ahaidetasun-harremana izan edo ez, nukleo bat osatzen 
duten pertsonei ostatu egonkorra ematea helburu nagusi duten eremuetan ezartzen 
den erabilera da. Eta hirigintza-plangintzan eta indarrean dauden lege-xedapenetan 
baimendutako beste erabilera batzuekin osatzeari kalterik egin gabe. 
 
Urbanizazio berria lurzoru urbanizagarri bihurtzeko jarduketak zedarrituko diren 
lurzoruen kokapena lurralde-eredu urbanistiko jasangarri baten konfigurazioaren 
berrespenaren ondorio da, landa-lurzoruaren kontsumoa minimizatzean oinarritua, 
erabileren sakabanatzearen eta hedaduraren aurkakoa, eta lurzoruari balioa emango 
dion hirigune trinko baten eraketan oinarritua, baliabide nagusi gisa. San Martin-Oleta 
sektorearen kasuak bakarrik ekarriko luke landa-lurzorua eraldatzea, indarrean dagoen 
udal-plangintzan lurzoru urbanizagarri gisa sailkatu ez dena. Ereduaren zehaztapen hori 
Mungialdea eremu funtzionaleko LPParen jarraibideekin lerrokatzean oinarritzen da. 
Izan ere, gidalerro horiek metropoli-bulebar bat garatzea aurreikusten dute ingurune 
horretarako, eta bertan mota horretako eskariari erantzungo dioten erabilerak ezarriko 
dira (bizitegietakoak zein jarduera ekonomikoetakoak), sektore horren garapenean 
ezarriko den trenen geltoki intermodal berriaren kokapenarekin lotuta. Bestalde, 
adierazi behar da San Martingo jarduketa garatzen den lurzoruek ez dutela 
erreferentziazko ingurumen-baliorik (gainerako lurzoruek badituzte bezala, iparraldera, 
ekialdera zein hegoaldera, gune nagusia inguratzen dutenak (Batasunaren intereseko
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HIC 6510 habitatak eragindakoak); gainera, dagoeneko baserriek okupatutako lurzoruak 
dira, eta beste afekzio batzuk dituzte, hala nola bideak eta partzela-egitura konplexua, 
nekazaritzarako lurzoru estrategiko gisa balioa kentzen diotenak. Horrela, eredu berriko 
lurzoru urbanizagarria sailkatzeko proposamenaren ezaugarria da indarrean dagoen 
plangintzan jada urbanizagarri gisa sailkatutako lurzoruak, lehendik dagoen hiri-sarean 
integratuta daudenak, eta dagoeneko eraikinek okupatutako lurzoruak betetzea, hiri-
sarearekin jarraitutasunez, eta, horrela, lurzoru trinkoa, iraunkorra eta erresilientea 
okupatzeko eredua sortzea. 
 
Urbanizazio berriko jarduketa integratuen eremu hauek dira: 

 
SUS-01. GARRAKETA. 

 
Jarduketa integratu honen esku-hartze eremua hirigunearen iparraldean dago, 
Elorduigoitia kalearen eta Berteiz kalearen artean. Arau Subsidiarioetan urbanizatzeko 
egokia den eta garatu gabe dagoen eta berrikusten diren lurzorutik dator, nahiz eta 
Butroe ibaiaren uholde-arriskugarritasunari buruzko azterketek eragindako lurrak eremu 
horretatik kanpo uzteko murriztu den. Bizitegi-erabilera orokorreko Plan Partzial baten 
bidez garatzen da. Plan horretan, hasiera batean, 80 etxebizitzako eskaintza gara liteke, 
eta horietatik 60 babes-araubideren baten mende egongo lirateke. Jarduketa honen 
helburua ingurune horretako hiri-bilbea ixtea da. Horretarako, espazio libreetarako pieza 
bat laga eta urbanizatu ahal izango da (bertan aparkaleku publikoaren erreserba ezarri 
ahal izango da), hiri-eremua ibaiarekin hobeto lotu eta artikulatu ahal izateko, baina 
eraikinei eragin diezaieketen uholde-arriskuak saihestuz  
 
SUS-02. LORADI. 

 
Eremu hau ere indarreko Arau Subsidiarioetako lurzoru urbanizagarri garatu gabetik 
dator. Plan Berriaren Aurrerapenak mantendu egiten du lurzoru hori, baina hego-
ekialdeko muturrean doitu egiten du haren mugaketa, dagoeneko eraikita dauden 
katastroko lurzatien zati batzuk baztertzeko eta lurzati horiek xehetasunez antolatzeko 
baldintzak aldatzeko. Bi gai horiek beharrezkoak dira haien garapena bideratzeko. 
Proposatzen den helburua hirigune nagusiaren iparraldeko hiri-fatxada berri bat eratzea 
da, egungo egoerak Bilbo-Mungia autobiatik ikusten duen paisaia-inpaktua ezabatuko 
duena. Gainera, Plan Partzialak ezarritako erabileren eta intentsitateen programa 
garatzea proposatzen da, espazio libreen kuota handi bat lagatzeko aukera emango 
duen eraikuntza-tipologia baten bidez. Horrela, hiri-ehun harroago, inklusibo, 
erresiliente eta osasungarriagoa eratuko da. Guztira 594 etxebizitza garatzea 
proposatzen da, eta horietatik 450 babes-araubideren baten pean egongo dira. 

 
SUS-03. SARRI. 

 
Hiri-lurzoruan txertatutako hutsunea da, Larrabizker (hegoaldean) eta Errementeri 
(iparraldean) eremuen artean. Jarduketa honen helburu nagusia, beraz, hura txertatzen 
den hiri-bilbea osatzea da, mehelinak zigilatuz eta gaur egun sektorearen mendebaldeko 
muturrean dauden kirol-pistak eta aparkalekua integratuz. 126 etxebizitza aurreikusten 
dira, eta horietatik 95 babes-araubideren baten pean egongo dira 
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SUS-04. SAN MARTIN (OLETA). 
 

Eremu horren garapena, Mungiako hiri-lurzoruaren hegoaldeko ertzean, Planaren 
Aurrerapenaren helburu nagusi eta estrategiko gisa aurkezten da, 2019ko LAGek 
“Mungia-Derioko Eraldaketa-Ardatza” eraikitzeko proposamenean Mungialdeko Eremu 
Funtzionalaren helburu estrategiko gisa ezarritako eskakizunei erantzungo dien 
hirigintza- eta lurralde-antolamenduko eredu berria eratzeko. Horien artean, eta 
garrantzitsuen gisa, honako hauek: 
 
- Mungia, Eremu Funtzionaletik gertu dauden tren-zerbitzuetara sartzeko ate gisa, 

Txorierrirekin eta Bilborekin lotzeko. Trukagailu modala eta eremu funtzional 
osorako zentralitate-eremua. 

 
- Zentralitate-eremu berri bat garatzea, eremu nagusien gaineko presioa 

murrizteko eta biztanleria osoaren bizitegi-eskaintzaren, enpleguaren, kulturaren, 
ekipamenduen, aisialdiaren eta kirolaren aniztasuna handitzeko. 

 
- Derio-Mungia errepidea ekobulebar bihurtzea, hazkunde nagusiak artikulatzeko 

eta Txorierrirekin lotzeko Eraldaketa Ardatz bat sortzeko. 
 
- Mungiaren nortasun-ezaugarriak indartzea eta hiri-irudia hobetzea. 
 
Eragiketa honen eraikuntza-edukia aurreikusitako geltoki intermodal berriaren inguruan 
biltzen da, eremuaren mendebaldeko muturrean, eta gainerako lurzorua espazio libreen 
sistemara bideratzeko libre uztea ahalbidetzen du. Erabilera horri esker, Arrekabarri 
errekaren ibai-ibilgua integratu ahal izango da, eremuaren iparraldeko muga eta sortzen 
dituen uholde-arriskuko zonen muga baita. Sektore horren garapenak hegoaldeko hiri-
erronda berri bat eratzea ahalbidetuko du, eta horrek, aldi berean, mugikortasun-eredu 
jasangarriago bat ezartzea ekarriko du, trafikotik askatzen baita (eta motorizatu gabeko 
eta/edo partekatutako garraio kolektibo edo pribatuko sare berriak ezarri ahal izango 
baitira) hiriguneko kale asko, gaur egun ibilgailuentzat gordetako espazioa liberalizatzera 
bideratutako hiri-estrategia batean, oinezkoentzat edo atsedenerako beste espazio 
batzuentzat. Guztira 634 etxebizitza garatzea proposatzen da, eta horietatik 467 babes-
araubideren baten mendeko etxebizitzak izango dira. 

 
SUS-05. LARRAURI. 

 
Planaren Aurrerapenak eremu horretarako (indarreko plangintzan urbanizatzeko gai gisa 
sailkatutako lurzoruan kokatua) aldaketak proposatzen ditu aurreikusitako antolamendu 
xehatuan, bai eta sektoreari lotutako eraikuntza-intentsitatean ere. Larrauriko 
herrigunean garatzen da, eta antolamendu intentsiboagoa proposatzen da, familia 
anitzeko tipologiaren garapenean oinarrituta, babes-araubideren baten mendeko 
etxebizitza-erreserba hobeto integratzea eta lurzoru publiko gehiago askatzea 
ahalbidetuko duena. 40 etxebizitza proposatzen dira guztira, eta horietatik 30 babes-
araubideren bati atxikitako etxebizitzak izango dira. 
 
Bizitegi-erabilera nagusia duten lurzoru urbanizagarriko sektoreek hirigintza-
estandarrei buruzko uztailaren 3ko 123/2012 Dekretuaren 9.1 artikuluan ezarritako 
gutxieneko zuzkidura-estandarrak bete behar dituzte: 



Antolamendu-memoria 299 

a) Tokiko sistemen sareko zuzkidura publikoetarako: 10 metro koadroko lurzorua, 
erabilera pribatuetarako sestra gaineko 25 metro koadroko sabai-azalera 
bakoitzeko. Berdeguneetarako eta espazio libreetarako erreserbaren azalera ez 
da, inola ere, sektorearen azalera osoaren %15 baino txikiagoa izango, azalera 
horretan sektorean sartutako sistema orokorrak zenbatu gabe. 

 
b) Ibilgailuak aparkatzeko: 0,35 plaza zuzkidura publikoez bestelako erabileretarako 

sestra gaineko 25 metro koadroko sabai-azalera bakoitzeko, titulartasun pribatuko 
lurzatietan; eta 0,15 plaza 25 metro koadroko sabai-azalera bakoitzeko, era 
berean zenbatuta zuzkidura publikoetarako eta, beraz, sarbide publiko eta 
librerako lursailetan. 

 
c) Tokiko sistemen sareko ekipamendu pribatuetarako, metro karratu 1 sabai-

azalera, zuzkidura publikoez bestelako erabileretarako sestra gaineko 25 metro 
karratuko sabai-azaleraren barruan. Nolanahi ere, ekipamendu pribatu horiei 
dagokien estandarra betetzeko, azalera ekipamendu publikoetara bideratu ahal 
izango da. 

 
Oro har, lehentasunez bizitegirako erabiltzen den lurzoru urbanizagarriko sektore 
bakoitzean, Planak erreserba gisa ziurtatuko du sektore bakoitzean ezartzen den bizitegi-
erabilerako hirigintza-eraikigarritasunaren gehikuntzaren gutxienez % 75 gauzatzeko 
behar diren lursailak babes publikoko araubideren bati atxikitako etxebizitzetarako 
kalifikazioa. Ehuneko hori bizitegi-erabilerako hirigintza-eraikigarritasunaren % 55 izango 
da gutxienez, araubide orokorreko eta bereziko BOEak eraikitzeko, eta gainerako 
ehunekoa % 75era arte, erregimen tasatuko BOEetarako. Araubide tasatuko BOEetarako 
onartutako hirigintza-eraikigarritasunaren ordez, udal-etxebizitza tasatuak ezarri ahal 
izango dira, Etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015 Legearen azken xedapenetako 
zortzigarrenean ezarritakoaren arabera, EAELHLaren zortzigarren xedapen gehigarria 
aldatzeari dagokionez. 

 
• Jarduera Ekonomikoen erabilera globala 

 
Erabilera horren barruan sartzen dira produktuak lortzeko, egiteko, eraldatzeko eta 
konpontzeko jarduerak; biltegiratzearekin eta logistikarekin lotutako jarduera 
independenteak; hirugarren sektoreko jarduerak (merkataritza, bulegoak, ostatuko 
turismo-jarduerak); teknologikoak (informazioaren eta komunikazioaren teknologiekin 
lotutakoak – IKT –); eta aurrekoekin pareka daitekeen beste edozein. Lehen mailako 
baliabideak (nekazaritzakoak, abeltzaintzakoak, erauzketakoak) aprobetxatzeko 
erabilerak kanpo uzten dira, landa-erabileren baitan daudenak. Urbanizazio berriko 
jarduketa integratu bakarra da: 

 
SUS-06. ATXURI. 

 
Planaren Aurrerapenean, jarduketa hau hiri-lurzoru gisa sailkatutako eremuen artean 
egituratzeko hiri-pieza bat da, eta hiri-gune nagusiaren ipar-mendebaldean, Karmelo 
Etxegarai kalean, dagoen ingurune horretan industria-erabilerak garatzen dira. Lurzoru 
urbanizagarriko sektore berri hori lurzoru urbanizaezinean dago, indarrean dagoen 
plangintzan, eta, horri esker, zentralitate-polo bat eratu ahal izango da, Mungiako Eremu 
Funtzionaleko LPPko xedapenekin bat etorriz. Eremu horrek bateragarritasun-eremu 
espezifiko bat ezartzen du ingurune horretarako, Atxuri-Billela jarduera ekonomikoen 
eremu gisa. 
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Erabilera nagusia jarduera ekonomikoetan (industriala edo hirugarren sektorekoa) 
duten lurzoru urbanizagarriko sektoreek bete behar duten zuzkidura-estandarrak 
123/2012 Dekretuaren 9.3 artikuluan ezarritako gutxieneko zuzkidura-estandarrak 
bete behar ditu: tokiko sistemen sareko zuzkidura publikoetarako lursailen erreserba, 
gutxienez sektorearen azalera osoaren % 12koa, sistema orokorren sareko zuzkidura 
publikoetarako lursailak kenduta, erreserba horren erdia berdeguneetara bideratuta. 
Gainerako erdiek ekipamendu kolektiboko erabilerak edo beste erabilera batzuk izan 
ditzakete, hala nola aparkalekukoak eta antzekoak. 

 
2.1.3. HIRI-LURZORUA. 

 
Aurrerapen honek hiri-lurzoruaren sailkapena proposatzen du, Lurzoruari eta Hirigintzari 

buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legean (EAELHL) xedatutakoaren arabera, Estatuko legeriak 
ezartzen dituen oinarrizko egoeren esparruan. 

 
Aurrerapen honetan proposatutako Mungiako hiri-lurzoruak 596,816 hektareako azalera 

hartzen du, eta horietatik 105,074 hektarea hiri-lurzoru finkatugabearen kategoriakoak dira. 
Hiri-lurzoru hau, finkatua eta finkatugabea, udalerriaren azaleraren % 13,5 da. 

 
A. HIRI-LURZORU FINKATUGABEA. 

 
EAELHLaren 11.3 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, Mungiako Hiri Antolamenduko Plan 

Orokorrerako, Hiri-Lurzoru Finkatugabearen kategoria dute Planak hiri-lurzoru motari txikitzen 
dizkion lursailek, baldin eta honako inguruabar hauetakoren bat gertatzen bada: 

 
1.  Urbanizazio finkaturik ez izateagatik, eraldaketa-jarduketa hauetako batean aurkitzen 

delako: 
 
a. Hirigintza antolamenduak eskatzen dituen beharrezko zerbitzu, azpiegitura eta 

zuzkidura guztiak ez izatea, edo antolamendu horrek eskatzen dituen proportzio, 
neurri edo ezaugarri egokirik ez izatea, haien gainean dagoen edo eraiki behar den 
eraikuntzari zerbitzua emateko. Lehendik dagoen urbanizazioa osatugabea, eskasa 
edo desegokia izateagatik berau osatzeko egiten diren eraldaketa-jarduketak izan 
ohi dira. 

 
b. Dagoen urbanizazioa funtsezko berritze baten bidez zehaztea, eraldaketa 

integratuko jarduketa baten bidez, hiri-eremuaren zaharkitzea iraultzeko, eta, 
horretarako, antolamendu berri bat ezartzea, proposatutako erabilera eta 
intentsitate berriekiko proportzio egokian zerbitzu, azpiegitura eta zuzkidura 
publikoak bermatzeko. Hiri-berrikuntzako jarduketak dira. 

 
c. Lehendik dagoen urbanizazioa erreforma-jarduketa integratuen bidez egin 

beharreko hobekuntzaz zehaztea, bereziki zuzkidura-maila egokia ezartzera 
bideratuta, egungo eraikuntzari laguntzeko, hiri-eremua hobetu eta biziberritu 
ahal izateko. Hiri-berrikuntzako jarduketak dira. 

 
2.  Hiri-lurzoruko eraikuntza-areen zati izatea, jarraituak edo etenak, baldin eta Planak 

lehendik zegoena baino hirigintza-eraikigarritasun haztatu handiagoa esleitzen badie. 
Bat datoz LHLLTBaren 7.1.b) artikuluan aurreikusitako zuzkidura-jarduketekin, 
aprobetxamendua handitzeko proposamenei lotuta, urbanizazioa berritzeko edo 
berritzeko jarduketarik behar ez dutenean. 
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EAELHL sistematikoki interpretatuta, Hiri-Lurzoru Finkatugabetzat har daitezkeen 
hainbat jarduera-tipologia bereiz daitezke. Horren arabera, Aurrerapen honetan honako hauek 
bereizten dira: 

 
 

1. Urbanizazioa eraberritzeko edota berritzeko asmoz integratutako eremuak. 
 

Bizitegi-erabilera orokorra: 
 

ARRU-01. MESA. 
 

Planaren Aurrerapenak osorik hartzen ditu Hiri Antolamenduko Plan Berezian 
(Udalbatzak 2012ko urriaren 30ean egindako bilkuran behin betiko onartu zuen plan 
hori) eta Jarduketa Urbanizatzailearen Programan (Alkatetzaren 20-09-15eko 
Dekretuaren bidez behin betiko onartu zen; BAOn argitaratu zen, 185. zenbakian, 20-09-
25ean) egiturazko antolamenduari eta antolamendu xehatuari buruz ezarritako 
zehaztapenak, hirigune nagusiaren ipar-mendebaldean, Karmelo Etxegarai Kalearen eta 
Lauaxeta Olerkariren artean, dagoen eremu horretarako aurreikusitakoak. Plan 
Bereziaren helburua da eremu horretako hiri-bilbea iragazkortzea eta hiri-ertz hau ixtea, 
industria-instalazio batzuk bizitegi-garapen berri baten bidez. 403 etxebizitza ditu, eta 
horietatik 80 babes-araubideren batera bideratuko dira. 

 
ARRU-02. ELORDUIGOITIA (HILERRIA). 

 
Aurrerapenak eremu berean bateratzen du berrikusi diren Arau Subsidiarioetako U-30, 
31 eta 32 alderdiak barne hartzen dituen jarduketa hori. Horretarako antolamendu berri 
bat proposatzen da, erabileren programa ebatziko duen eta inguruarekin hiri-artikulazio 
hobea ahalbidetuko duen eraikuntza-edukiontzi bat formalizatzean oinarritua, 
hilerriaren presentzia ezaugarri duena. 50 etxebizitza aurreikusten dira, eta horietatik 20 
babes-araubideren batera bideratuko dira. 

 
Jarduera Ekonomikoen erabilera orokorra (Industria- eta Hirugarren Sektorea): 

 
ARRU-03. PRADO. 

 
Planaren Aurrerapenak bere gain hartzen ditu jarduketa honetan Plan Bereziaren 
Zirriborroaren 2. alternatiban ezarritako antolamendu-zehaztapenak, SPRILURek 
Mungiako Udalari 2021eko azaroaren 16an egindako ingurumen-ebaluazioa hasteko 
eskaerarekin batera. Berrikusten den plangintzan definitutako SI-13 Pradok garatzen 
duen eragiketa da, eta hirigune nagusiaren iparraldean, Bermeo Bidearen eta Ormaetxe 
Bidearen artean, industria-erabileren eta hirugarren sektoreko erabileren eskaintza 
garrantzitsu bat sortuko du, lurzoru-pieza handi batean kokatuta (horren gainean 
industria-instalazio batzuk eraikitzen ziren). 
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2. Jarduketa integratuak, eremu jakin batean dagoen urbanizazioa osatzeko, lehendik 
dagoenak ez duelako zerbitzu-maila nahikoa eta egokia hartzen. 

 
Bizitegi-erabilera orokorra: 

 
AI-AMU-13. LARRABIZKER. 

 
Jarduketa gune nagusiaren hego-ekialdeko muturrean dago, Larreta Bidearen eta BI-
3102 errepidearen artean. Planaren Aurrerapenak bere gain hartzen ditu “Larrabizker” 
dentsitate txikiko bizitegirako hiri-lurzoruaren eremuari buruzko Arau Subsidiarioen 33. 
aldaketaren ondoriozko egiturazko antolamendu xehatuaren zehaztapenak. Aldaketa 
hori behin betiko onartu zuen Udalaren Osoko Bilkurak 2009-11-24an egindako bilkuran 
(48. BAO, 2013-03-08koa), eta Larrabizker Bizitegi Sektorearen Plan Partzialean, 
Urbanizatzeko Egokia den Lurzoruari buruzkoan (1123/2006 Foru Aginduaren bidez 
behin betiko onartu zen) eta haren ondorengo aldaketetan. Aldaketa horiek jasota 
geratzen dira 2012an horretarako onartutako urbanizazio-proiektuan, ondorengo 
aldaketetan eta 2019an testu bateginean. Eremu hau oso garatuta dagoen arren, 
oraindik ez da urbanizazioa jaso, eta, horregatik, Aurrerakinak lurzoru hau urbanizazioak 
finkatu gabeko hiri-lurzoru gisa mantentzen du. 

 
AI-AMU-12. KAIERO. 

 
Hirigune nagusiaren iparraldeko ertzean jardutea, Karmelo Etxegarai kalearen ekialdean, 
ingurune horretan hiri-bilbea osatzea helburu duena, 19 etxebizitza berri inguru 
garatzea ahalbidetuz, eremu horretan indarrean dagoen plangintzaren zehaztapenak 
funtsean mantenduz, antolamendu xehatua doitzea ahalbidetuz, haren 
bideragarritasuna eta garapena bermatzeko. 

 
Jarduera Ekonomikoen erabilera orokorra (Industria- eta Hirugarren Sektorea): 

 
AI-AMU-14. BELAKO, AI-AMU-17. LUISENE AI-6, AI-AMU-16. TROBIKA 

 
Eremu horietan industria- eta hirugarren sektoreko erabilerak garatzen dira, eta 
azpiegitura-defizitak dituzte (neurri handiagoan edo txikiagoan). Aurrerakinak, beraz, 
indarrean dagoen plangintzak ezarritako hiri-lurzoru finkatugabearen kategoriari 
atxikitzea onartzen du, harik eta urbanizazioa osatu eta/edo jaso arte. Nolanahi ere, 
eremu horren mugaketan doikuntzak egitea proposatzen da, lurzoruak sailkapenetik 
kanpo utzita, dela ingurumen-balio handiagatik (Luisene), dela haren kokapenagatik edo 
sektore-eraginagatik (Belako Atela eremua, ekialdeko muturrean). Era berean, horrelako 
espazioen ezaugarri den urbanizazioa berriz aztertzea proposatzen da, espazio publikoa 
birnaturalizatzeko eta birkualifikatzeko, bertan garatzen diren jarduerak eta eremuaren 
ingurumen-baldintza hobetzeko. 

 
AI-AMU-15. ZABALONDO. 

 
Eremu hau hirigune nagusiaren hego-mendebaldean dago, hirigunetik 5 bat kilometrora. 
Aurrerapenak eutsi egiten die, funtsari dagokionez, indarrean dagoen plangintzan 
aurreikusitako egiturazko antolamenduari buruzko zehaztapenei. Xedapen horien bidez, 
jarduera ekonomikoko polo bat eratu ahal izango da, Bilbo-Mungia Autobidetik 
zintzilikatuko diren industria-instalazio batzuen presentzia ordenatuz eta integratuz, eta, 
etorkizunean, ekobulebarra izango da, eta horren inguruan egituratuko dira hazkunde 
nagusiak eta Txorierrirekin lotzeko Eraldaketa-Ardatz bat sortuko da, 2019ko LAGek
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proposatzen duten bezala. Era berean, jarduketa horrek urbanizazio-eredu berri bat 
lortu nahi da espazio horretarako, espazio publikoaren birkualifikazio funtzionalean 
oinarrituta, era horretako kokalekuen kalitatea, pertzepzioa eta erabilera, baita bertan 
garatzen diren jarduerak eta eremuaren ingurumen-baldintza hobetzea ahalbidetuko 
duena. 

 
3. Eremu eraikietan eraikigarritasuna handitzeagatik eskatutako zuzkidura-jarduketak. 

Hurrengoa: 
 

AD-01. LANDETXO-BEKOA. 
 

Aurrerapenak, SUS-04 San Martin (Oleta) eremuan garatutako eragiketa estrategikoaren 
esparruan, “Mungia-Derioko Transformazio-Ardatzari” lotuta, funtzio anitzeko hiri-pieza 
bat garatzea proposatzen du, garapen berri hori udalerriaren gune nagusiarekin 
artikulatzea ahalbidetuko duena. Landetxo kalearen eta Atxurizubi kalearen elkargunean 
dagoen lursail baten gainean, eraikuntza-edukiontzi bat eratu nahi da, irabazizko 
erabilera mistoak ezartzeko aukera emango duena, bai eta aparkaleku publikoaren 
erreserba bat ere, “Landetxo-Kalea Bulebarra” proposamenean ezabatu nahi diren 
plazak hartuko dituena. 

 
B. HIRI-LURZORU FINKATUA 

 
Hiri-lurzoru finkatua antolatzeko, Hirigintza Antolamenduko Plan Orokorrak, bere 

helburuekin eta antolamendu-irizpideekin bat etorriz, bereizi egingo ditu hiri-ehun bereizgarri 
eta bereizia duten lurzoru-eremuak, erabilera orokor jakin bat edo erabilera xehatu nagusi bat 
dutelako eta hiri-antolamenduaren beste eremu osagarri batzuekin identifikatzea ahalbidetzen 
duten eraikuntza-tipologia homogeneoak dituztelako. Antolamendu-Eremuak eta Azpi-
Eremuak dira, eta, printzipioz, honako hauek dira: 

 
 

Bizitegi-Erabilera Orokorra Industria-Erabilera Orokorra
Z-01 Estazioa Z-15 Belako 
Z-02 Zentrokoa Z-16 Trobika 
Z-03 Udaletxea Z-17 Zubitzalde 
Z-04 Loradi Z-18 SI-1 - 5 
Z-05 Elorriaga Z-19 Zabalondo 
Z-06 Elordui  

Z-07 Larrabizker  

Z-08 Sarri  

Z-09 Mesa  

Z-10 Uriguen  

Z-11 Landetxo  

Z-12 La Bilbaina  

Z-13 Zabalondo  

Z-14 Larrauri  
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Hiri-Lurzoru Finkatuan, urbanizatze-jarduketa batzuk ere identifikatu ahal izango dira: 
 

• Sistema orokorren eta tokiko sistemen sareetako zuzkidura publikoak egikaritzeko 
jarduketak. Zuzenean egikaritu daitezke, eta eragindako lurzorua eta eskubideak 
desjabetze bidez lortu behar dira, lurzoru, ondasun eta eskubide horiek jarduketa 
integratuetan sartuta edo haiei atxikita ez daudelako. 
 

• Espazio publikoen sistema berrurbanizatzeko eta birkualifikatzeko jarduketak 
proposatzen diren eremu homogeneoei eragiten dieten jarduketak, egungo 
urbanizazio-mailak hobetzeko eta azpiegituren eta oinarrizko zerbitzuen sistemaren 
gabezia puntualak konpontzeko. Eremu horietarako, berrurbanizazio-programa bat 
formulatzea sustatuko da, beharrezkoak diren obrak programatu eta definituko dituena, 
proiektu arrunten bidez gauzatzea alde batera utzi gabe. 

 
Aurrerakin honetan proposamen estrategiko gisa identifikatzen da: 

AI -AMU-01. LANDETXO-KALEA PASEALEKUA. 

Landetxo kalearen inguruan dagoen espazio publikoa eraldatzeaz ari da proposamena, 
birnaturalizatzeko eta motordun trafikoko ibilgailuentzako galtzadarako gordetako 
espazioa murrizteko irizpideei jarraiki. Kale honen ekialdeko muturrean zegoen 
aparkaleku publikoaren poltsa kentzea planteatzen da, Lauaxeta Olerkaritik sarbidea 
duena, eta lorategi-eremu handi bihurtzea, plaza-bulebar gisa, Olentzeroren etxeko 
sarbidearen inguruko jarduketa mendebaldeko muturrarekin artikulatu ahal izateko, 
gune sinboliko hori duinduz. Aparkaleku-plazen murrizketa AD-01 Landetxo-Bekoa 
zuzkidura-jarduketaren proposamenak “konpentsatzen” du. 

 
AI-AMU-02. LA BILBAINA (BERREAGAMENDI). 

 
Berreaga mendiaren urbanizazioak 320 hektareako eremua osatzen du, hirigune 
nagusitik bost bat kilometro hegoaldera. Golf-zelai bat du ezaugarri, eta familia 
bakarreko etxebizitza da nagusi. Urbanizazioa hobetzeko eremu bat proposatzen da, 
zerbitzuak bereziki uraren ziklo integralekoak ezarriko dituena. 
 
Industria-lurzoruko jarduketak: 
 
Urbanizazioa hobetzeko hiri-lurzoru finkatuan egiten diren esku-hartzeak dira, eta, 

printzipio orokor gisa, espazio horiek birnaturalizatzea dute, baita espazio publikoaren 
irisgarritasunerako eta funtzionaltasunerako estrategia berri bat ere. 

 
AI-AMU-03. SI-14tik 25era
AI-AMU-04. SI-8,9,10 eta 31
AI-AMU-05. SI-1 
AI-AMU-06. SI-2 
AI-AMU-07. SI-3 
AI-AMU-08. SI-4 
AI-AMU-09. SI-5 
AI-AMU-10. SI-6 
AI-AMU-11. Zabalondo SI 26tik 30era
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2.2. LURRALDEA KOHESIONATZEN ETA ARTIKULATZEN DUTEN SISTEMEN SAREA. 
 

Edozein hiri-gertakarirantz egindako lehen hurbilketa batean, hiriaren forma orokorra 
osatzen duten hainbat euskarri-elementu daudela identifika daiteke. Elementu horiek bertako 
espazio publikoen sistemaren karakterizazioa egituratzen dute, eta haren zuzkidura-sistemaren 
funtsezko piezak osatzen dituzte, eta, aldi berean, proposatutako eredua osatzen duten 
hiriguneen eta lurralde-eremuen “hiri-lotailutzat” hartzen dute oinarrizko funtzionaltasuna. 

 
Hiriaren forma orokorra osatzen duten elementu horiek bat datoz hiri-egitatea 

egituratzen dutenekin, hiri-antolamenduaren gakoak osatzen dituztenekin, azken batean, 
hiriko espazio publiko eta kolektiboa eraikitzen dutenekin. 

 
Euskadin egun indarrean dagoen hirigintza-legeriaren arabera, oinarrizko lau kategoria 

identifikatzen dira herrigintzako eta lurralde-eraikuntzako material horietan, eta jarraian 
garatzen dira. 

 
2.2.1. KOMUNIKAZIO-SISTEMA ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA. 

 
Komunikazio-sareak, beren egituratze-efektuagatik, espazioa antolatzeko faktore argi 

bihurtzen dira. Mungiaren kasuan, Komunikazioen Sistema Orokorrak oinarrizko hiru osagai 
ditu: Bide-Sistema, Trenbide Sistema eta Lurraldeko garraio ez-motorizatuak ezartzeko 
Oinarrizko Sarea, proposatutako Azpiegitura Berdearen lokailu ekologikoen eta sarbide 
zibikoaren funtzioak betetzen dituzten elementuekin osatua, eta Lurzoru Urbanizaezinari 
dagokion atalean aipatu ditugunak. 

 
A. BIDE-SISTEMA 

 
Bide-sareak, beren egituratze-efektuagatik, espazioa antolatzeko faktore argi bihurtzen 

dira. Horretarako, sistema berriz diseinatu behar da, alderdi funtzional zein morfologikoei 
dagokienez, lurralde- eta funtzio-egiturak hobeto egokitzen lagunduz. Ikuskera horretatik 
ateratzen den bideak trafiko-fluxuak hobeto antolatzen laguntzen duen sarea izan behar du, 
morfologikoki ordenatuta eta funtzionalki hiri-mugikortasuna nabarmen handitzeko gai den 
sistema bat eraikiz. 

 
Proposatutako sarea, jakina, dagoen saretik abiatzen da sarea hobetzeko eta osatzeko, 

beharrezko berrikuntzak bakarrik sartuz, eta bigarren mailako bideak protagonismo handia 
hartzen du, sarerako proposatzen den hiri-ikuspegitik, trafiko-kanal espezializatuagoen osagarri 
gisa esleitzen zaion funtzioaren ondorioz. Era berean, bide-sistema osoaren ikuskeran funtsezko 
zeregina du bideen hierarkizazioak, bide guztiak sistema gisa ulertzeko modu gisa, hain zuzen 
ere. 

 
Plan Orokor Berriaren Aurrerapen honek planteatutako hierarkizazioa sareko tarteei 

balioespen-irizpide batzuk aplikatzearen emaitza da, hala nola: 
 

• Bere izaera funtzionala: hau da, kontuan hartuta bide-sareak oinarrizko bi funtzio betetzen 
dituela: garraio-kanal gisa eta jardueren euskarri gisa. Aldi berean, bide-sareak 
lurraldearen zati batzuk komunikatzen ditu, eta, haien hurbiltasunaren arabera, bideen 
eragin-eremua zehazten dute: hiriartekoa, hirikoa edo zonakoa. 
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• Diseinuaren ezaugarriak: errepide-sarea kualitatiboki bereizteko beste elementu batzuk 
haren diseinuan erabiltzen diren parametroak dira, hala nola zirkulazio-abiadura, 
distantziak eta korapilo-motak, eta abar. Elementu horiek, aldi berean, horietan zehar 
zirkulatzen duen trafikoaren osaera eta ezaugarriak ezartzen dituzte. 

 
• Trafikoaren osaera eta lotutako jarduerak: bide bazterretan (etxebizitza, industria, 

merkataritza, bulegoak edo bestelakoak) garatutako erabilerek ere arrasto jakin bat 
ematen diote, eta horrek erabilera-modu espezifiko bat dakar berekin. 
 
Aurreko irizpideei jarraiki, dokumentu honetan proposatzen den Mungiako lurraldearen 

bide artikulatzailea oinarrizko bi maila hierarkikotan egituratu daiteke: Lurralde-Maila eta Hiri-
Maila. Hirugarren maila tokian tokiko bideek osatzen dute, eremuen barneko bide publikoek, 
eta horien barruan mugikortasuna bermatzea da bere eginkizuna. 

 
A.1. LURRALDE-MAILAKO BIDEAK (KS-LB). 

 
Foru-bideek hartutako mailari dagozkio honako hauek: 
 

•  BI-631: Bilbo-Mungia Autobidea, Bilbotik Bermeora doana. Gaur egun autobide 
bihurtuta dago Bilbotik Mungiara, eta Mungiatik Bermeora errepidea. 

•  BI-634: Urdulizetik Mungiarako foru-errepidea, Gatika zeharkatuz. 
•  BI-2101: Larrauritik Bakiora doan foru-errepidea. 
•  BI-2120: Plentziatik Mungiarako foru-errepidea, Gorliz, Lemoiz eta Maruri-Jatabe 

zeharkatuz. 
•  BI-2121: Muxikatik Mungiarako foru-errepidea, Morga, Errigoiti, Arrieta, Fruiz eta 

Gamiz-Fika zeharkatuz. 
•  BI-3102: BI-2713 errepidetik, Larrabetzutik Mungiara doan foru-errepidea, Gamiz-Fika 

zeharkatuz. 
•  BI-3103: Foru errepidea Iru-bidetik, BI-2120tik hasi eta Artetxetik igarota, hiriguneraino. 
•  BI-3108: Markaidatik Larraurirako foru-errepidea. 
•  BI-3122: Foru errepidea Belako industrialdetik hirigunera. 
•  BI-3131: Foru errepidea Zabalondo auzotik hiriguneraino. 
•  BI-3174: Larrauritik Bakiora doan foru-errepidea. 
•  BI-3715: Foru errepidea Zabalondo auzotik hiriguneraino, Laukarizerako bidetik igarota. 
•  BI-4104: Foru errepidea Billelakoerrotatik BI-2120 errepidera 
•  BI-4105: Foru-errepidea Belakotik Larraurira, Meñakako hirigunea zeharkatuz. 

 
Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partzialean eta Bizkaiko Errepideen 2.Lurralde Plan 

Sektorialaren hasierako onarpen dokumentuan, Mungia-Bermeo trazadura berriko bide bat 
aurreikusten da, foru-titulartasunekoa, Mungia eta Bermeo arteko zatian egungo BI-631 
errepidea ordeztuko lukeena, baita Mungia-Bermeo errepide berriaren eta Larrauri-Bakio BI-
2101 errepidearen arteko lotura ere. 

 
A.2. HIRI-MAILAKO BIDEAK (KS-HB) 

 
Hiri-izaerako bide-sistemaren barruan bi funtzio bereiz daitezke: 
 

1. Alde batetik, hiriko irisgarritasuna eta barne mailako mugikortasuna bermatzeko 
eginkizun nagusia duten bideak, trafiko-fluxu nagusiei euskarria emanez eta 
hiribilduaren hiri-antolamenduaren egiturak sektore eta auzoetan antolatuz. Sistema 
orokortzat jotzen dira. 
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2. Eta bestetik, hiriko sektore edo auzo bakoitzaren barne-egitura antolatzen duena. Sare 

horrek, hedadurarik handiena duenak, bere ertzetan dauden jarduera guztietarako 
euskarri eta sarbide funtzioa betetzen du, bai ibilgailuentzat, bai oinezkoentzat. Eremu 
pribatua utzi ondoren espazio publikoarekin egiten den lehen topaketa denez, sare hori 
hobetzeak herritar gehienen bizi-kalitatea handitzea dakar. 

 
B. TRENBIDE-SISTEMA. 

 
Aurrerapenean, 2019ko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroekin lotutako 

proposamena planteatzen da, Mungialdeko Eremu Funtzionalaren buru gisa Mungia-Derio 
Ekobulebarra “Eraldaketa-Ardatzaren” bidez Bilbo Metropolitarrarekin eta Txorierriko 
haranarekin harremana hobetzearen alde eginez, aldiriko trenbide-zerbitzuak barne har 
ditzakeen garraio kolektiboaren ardatz egituratzaile bat ezarriz, epe luzera Mungia-Sopela 
ardatzaren gainean heda daitekeena, Mungiako garraio kolektiboko sistemen sarbide-puntua 
Eremu Funtzional osorako trukagailu modal eta zentralitate-eremu gisa planteatuz. 
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Geltoki eta trukagailu modal berria San Martin eremuan kokatzea proposatzen da, 
proposatutako lurzoru urbanizagarriaren sektorearen garapenaren esparruan. Aparkaleku-
eremu garrantzitsu bat izango luke intermodalitatea bermatzeko. 

 
Aztertutako alternatiba guztien artean, proposatutako trazadurak Zabalondo, La Bilbaina 

eta Derioko Bizkaiko Parke eta Teknologikoari zerbitzuak emateko aukera du. 
 

 

 

C. LURRALDEKO GARRAIOBIDE EZ-MOTORIZATUAK EZARTZEKO OINARRIZKO SAREA. 
 

Plan Orokorrean, komunikazio-azpiegituren ereduaren osagaien artean, lehendik 
dauden landa-bide publikoen sarea sartzen da, Mungiako udalerrian komunikazio-elementu 
estrukturala delako, landa-ingurunearen gaur egungo eta etorkizuneko garapenerako 
funtsezkoa, eta sektore turistikoari laguntzeko oinarria izan daitekeelako, eta, aldi berean, 
herritarrek naturarekin harreman hobea izan dezaten ahalbidetzen duelako. 
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Hain zuzen ere, nekazaritza-jarduera ekoizpen-, eraldaketa- eta merkaturatze-faseetan 
modernizatzeko ahalegin handia egiten ari denez, komunikazio-sare egokia behar da pertsonen 
eta salgaien joan-etorrietarako, eta hori prozesuaren erritmoak sartzen du. Era berean, 
ezinbestekoa da landa-ingurunean nekazaritzaren eta abeltzaintzaren ohiko jardueren osagarri 
gisa sortzen hasi diren jarduera ekonomiko berriak garatzeko bereziki diseinatutako bide-
egitura bat izatea; horien artean, landa-turismoaren eta kalitatezko produktu endogenoen 
balorizazio-enpresa txikien garapen oparoa nabarmendu behar da. 

 
Plan berriak helburu hauek proposatzen ditu landa-bide publikoen sareari dagokionez: 
 

•  Bere erregimena garraioaren egungo beharretara egokitzea, erabiltzaileen segurtasuna 
eta erosotasuna hobetuz. 

•  Ondare publikoa eta haren elementu funtzionalak defendatzea, komunitatearen 
zerbitzura dagoen ondare gisa. 

•  Bide-sarearen hobekuntzak eta erabilerak txertatuta dauden landa-inguruneko 
ingurumen-ingurunera egokitzea. 
 
Bestalde, landa-ibilbideen sare hau, nagusiak eta bigarren mailakoak, motordun 

garraiobideen ordezko garraiobideen sustapena bermatzera dago deitua, eta aisialdi-naturako 
pasealekuen sare bat artikulatzeko aukera ematen du, Hiria-Natura jarraitutasun-harreman 
bat ezarriz, beste udalerri mugakide batzuetara ere zabal daitekeena, udalaz gaindiko lurraldea 
erakunde funtzional errealtzat hartzen denetik. 

 
D. KOMUNIKAZIO-SISTEMAREN ETA MUGIKORTASUN IRAUNKORRAREN ARTEKO 

ERLAZIOA. 
 

Mugikortasun iraunkorreko eredu batek “mugikortasunaren piramidetik” eratorritako 
printzipioak izan behar ditu oinarri. 
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Mugikortasunari buruzko proposamenak bat datoz mugikortasun iraunkorraren aldeko 
apustuarekin, hau da, udalerriko bizigarritasun-baldintzak hobetzearekin, bai egoiliarrentzat, 
bai bisitarientzat. Horretarako, honako hauek ezarri dira: 
 
a) Mungian garraiobide bigunen partaidetza handitzea. 
b) Garraio publikoaren parte-hartzea areagotzea. 
c) Ibilgailu pribatua erabiltzea eraginkorragoa izan dadin. 
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d) Aparkalekua arautzea. 
 

Ibilgailuentzako aparkaldi publikoko plazen kudeaketari eta kontrolari dagokionez, 
Planaren Aurrerapenaren mugikortasun jasangarriaren ereduak aparkaleku-sare oso bat 
biltzen du, disuasio-izaera nabarmenekoa (gune nagusiko sarrera- eta irteera-puntuetan 
dauden kokapen selektiboak dira, zuzenean lurralde-bideekin lotzen diren herri barruko bide 
nagusietatik gertu daudenak), eta aurreikusitako hirigintza- eta lurralde-ordezpeneko 
ereduarekin bat datozenak izanik, lehendik dauden aparkaleku-sareko plaza-kopurua eta 
edukiera handiagoa eman dezakete (honako hauek nabarmendu behar dira: Geltokiko plaza, 
Landetxo kalean; Garraketas, Berteiz kalean; Sarri, Aita Elorriaga kalean; eta Loradi, 
Elorduigoitia kalean). Hala ere, erregulartasunez eta aldizka (herriko jaiak, ekitaldiak...) eska 
daitezkeen aparkalekuak mantentzea eta kargan jartzea lortzen bada ere, aurreikusitako 
mugikortasun jasangarriaren eredu berriak ibilgailu pribatu motorizatuaren murrizketa eta 
mendekotasuna ekarriko du, eta, beraz, kokaleku eta plaza kopuru horiek Plan Orokorretik 
proposatzen dira, udal trafikoaren eta mugikortasunaren sektore-tresneriarekin eta 
kudeaketarekin bat etorriz, hau da, Mugikortasun Iraunkorraren Planarekin eta arlo horretan 
eskumena duen udal-administrazioarekin. Egoera hori aipatu behar da; izan ere, erabilera 
mota horretarako aurreikusitako kokalekuak aisialdirako eta espazio librerako erabili behar 
dira, eta aparkalekurako azaleraren eta landarediaren eta/edo espazio libre publikora 
bideratutakoaren arteko banaketa eragin behar du. Beraz, arlo horretan eskumena duen udal-
sailak/udal-administrazioak zehaztuko ditu, zehatz-mehatz, aparkaleku-plazak eta kokaleku 
horien diseinua eta karga-jartzea. 
 

Lortu nahi diren helburuak lortzeko, Plan Orokor Berrian izaera desberdineko hainbat 
neurri proposatu behar dituzte, honako hauekin zerikusia dutenak: 
 
•  Oinezkoentzako eremua pixkanaka zabaltzea bide-sisteman, bai hiri-bide nagusian, bai 

bide lokalenean.  
 
•  Trafikoa epeltzeko neurriak ezartzea. Oinezkoen mugikortasuna errazteko eta 

seguruago egiteko. 
 
•  Bizikleta bidezko joan-etorriak. Bizikletaren erabilerari dagokionez, gaur egun 

herritarren ustez erabilera ez da segurua, eta, beraz, beharrezkoa da bide-segurtasuna 
bermatzea eta herritarrak ohiko garraiobide gisa erabiltzeaz kontzientziatzea, honako 
esku-hartze hauen bidez: 

 
a. Azpiegiturak: 

 
-  Bizikletentzako aparkalekua, herriko ikastetxeetan, ekipamenduetan eta 

espazio nagusietan. 
-  Bidegorriak ezartzea. 

 
b. Espaloi jarraituak eta bidegorriak egokitzea Mungiako hirigunetik 

industrialdeetara doazen ibilbideetan. Neurri honi industrialdeetan bizikleta 
seguruentzako aparkalekuak sortzea gehitu beharko zaio. 

 
c. Ibilbide luzeko korridoreak ezartzea, aisialdiko, naturako eta turismoko bidaiak 

ahalbidetzeko, landa-bide publikoen sarea erreferentziatzat hartuta. 
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d. Herritarrak kontzientziatzeko neurriak. Bizikleta garraiobide gisa modu seguruan 
erabiltzeari buruzko kanpaina ikastetxeetan. Epe laburrean ez da bizikleten 
mailegu-sistemarik ezarriko, aurreikusitako erabilera-maila txikiagatik. Hala ere, 
epe luzera, bizikletaren erabilerari buruzko kontzientziazio-neurriak finkatu 
ondoren, hura instalatzea plantea daiteke. 

 



Antolamendu-memoria 317 

• Eskola-bide seguruak. Azkenik, oinezko mugikortasuna sustatzeko eta hiri-kalitatea eta 
herritarren bizikidetza berreskuratzeko neurri gisa, Eskola Bide Seguruaren Programa 
proposatzen da. Programa horren bidez, gurasoek/irakasleek babestutako oinezko 
ibilbideak sortuko dira, hurbilen dauden bizitegi-eremuak ikastetxeekin lotuko 
dituztenak, ibilbidean zehar segurtasun-baldintzak berrikusiko dira, eta haurtzarotik 
mugikortasun iraunkorraren kontzientzia sortzen lagunduko da. 

 
• Salgaien mugikortasuna. Salgaien banaketa arina eta ordenatua bermatzea da helburua, 

mugikortasun-sisteman ahalik eta eragin txikiena izango duena, baina herriko jarduera 
ekonomikoen garapen osoa bermatuz. Eta horretarako: 

 
a. Salgaien hiri-banaketaren baldintza operatiboak antolatzea, araututako 

zamalanetako eremu nahikoen erreserba ezarriz (banaketa-ordutegian eta -
denboran) eta haien diseinu funtzionala eta kokapena optimizatuz, eragiketen 
iraupena eta salgaiaren jatorrizko puntura edo amaiera-puntura dagoen distantzia 
murrizteko. 

 
b. Salgaien banaketa partekatua sustatzea establezimenduen artean, banaketa-

eragiketen kopurua murriztuz eta tamaina txikiko eta gutxiago kutsatzen duten 
ibilgailuekin antolatutako banaketa sustatuz. Horretarako, merkataritza-erabileren 
eta hirugarren sektoreko erabileren banaketaren arabera zehaztu beharko da 
plazen kokapena, merkatarien ordezkarien elkarteekin adostuta. Horrela, 
eragindako sektore guztiak inplikatuko dira, eta araudiak betetzeak duen 
garrantziaz eta merkatariei eta bezeroei dakarkien onuraz kontzientziatzen 
lagunduko da. 

 
2.2.2. ESPAZIO LIBREEN SISTEMA. 

 
Aurrerapenaren proposamena bi eskala edo maila espazialetan egituratzen da, eta 

zenbait berezitasun funtzional garatzen dituzte. 
 

A. ESPAZIO LIBREEN SISTEMA OROKORRAK 
 

Espazio Libreen Sistema Orokorraren kategorian espazio libreak sartzen dira. Espazio 
libre horiek, eskala eta hiri-bilbean duten esanahiagatik, babestu beharreko natura-balioen 
integrazioagatik edo espazio libreen sistemari artikulazioa eta jarraitutasuna emateko 
gaitasunagatik, hiri-egitatearen definizio morfologikoan eta egiturazkoan eragin nabarmena 
duten piezen multzoa osatzen dute. 

 
Plan Orokor berriaren Aurrerakinean, Espazio Libreen Sistema Orokorraren 

antolamendurako hurbilketa oinarrizko hiru printzipiotan oinarritzen da: 
 

1.  Kaudimen kuantitatiboa. Espazio libreek eta berdeguneek behar funtzional 
kuantifikagarriei erantzun behar diete, eta zorrotz bete behar dute indarreko legerian 
aurreikusitakoa, hau da, 5 m2/biztanleko estandarra. HAPOaren nahia Osasunaren 
Mundu Erakundeak gomendatutako estandarretara hurbiltzea bada ere (10 m2 
lurzoru/biztanle). 
 

2.  Posizio-berezitasuna. Bestalde, espazio libreen sistema orokorra hirigintza- eta lurralde-
sistemako pieza bereziek osatzen dute, eta Planaren Aurrerapenak zeregin garrantzitsua 
ematen die hiri-ereduaren egiturazko antolamenduan. Beraz, pieza horiek kokatzeko 
antolamendu-jarraibideek aukera-irizpide oinarrizko batetik haratago joan behar dute – 
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hutsik dauden lursailekin bat eginez –, proposatutako hirigintza- eta lurralde-ereduko 
erreferente estruktural-paisajistiko gisa jarduten baitute. 
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3.  Konektibitate ekologikoa. Sistema hau hiribildua eta bere lurraldea egituratzeko sare 
ekologiko gisa ulertzen da, hiri eta landa eremuen artean jarraitutasun loturak sortuz eta 
udalerriko Azpiegitura Berdea osatuz. Laburbilduz, hiri-baldintza naturalizatu, berdeago, 
ekologikoago eta konektagarriago baten aldeko apustua egin nahi da; izan ere, 
proiektuan – azpiegitura Berdea deskribatzen duen atalean islatu den bezala –, egitura 
linealek protagonismoa izango dute, lurralde-matrize ekologikoaren sistemei jarraipena 
emateko, hiri-ingurunearekin lotuta. 
 
Sare ekologiko hau, gainera, funtsezkoa da giza ongizaterako; izan ere, berdeguneei 

lotuta egon ohi diren onuretatik haratago doa, etxebizitzaren ekipamendu osagarri gisa ulertuta 
(olgeta, aisialdia): airearen eta uraren kalitatea hobetzen dute, biztanleen osasun fisiko eta 
mentalari laguntzen diote, CO2 emisioak murrizten dituzte eta pantaila akustiko gisa jardun 
dezakete, hiri-mikroklima erregulatzen laguntzen dute, eta uholdeen arriskua murrizten dute, 
klima-aldaketarako egokitzapenean lagunduz. 

 
Laburbilduz, Mungiako Hiri Antolamenduko Plan Orokor berriaren Aurrerapenean 

jasotako Espazio Libreen Sistema Orokorraren diseinuak, argudio nagusi gisa, sare berde 
jarraitu bat lortzea du, hiri-ingurunearen eta landa-ingurunearen arteko harremanak 
bideratzeko eta, aldi berean, lotura ekologikoak eraikitzen laguntzeko. 

 
 

KODEA IZENA EGOERA AZALERA (m2)
01 Torrebillela Parkea Badago 9.094
02 Uriguen Parkea Badago 31.344
03 Mesa-2 Proposamena 3.618
04 Elorduigoitia Proposamena 10.567
05 San Martin I Proposamena 10.296
06 San Martin II Proposamena 8.970
07 San Martin III Proposamena 18.393
08 Atxurizubi Parkea Badago 27.423
09 Butroe Ibaia Parkea Proposamena 5.341
10 Matxin plaza Badago 5.131
11 Pasealekua Proposamena 17.985
GUZTIRA - - 148.162

 
Aurreikusitako parke-sistemari dagokionez, honako hau adierazi behar da: - lehenik eta 

behin, 78. artikuluan adierazitako estandarrari dagokionez, 150.000 m2 inguruko azalera 
ezartzen da guztira, eta hori nahikoa da artikulu horretan eskatzen den biztanle bakoitzeko 5 
m2-tik gorako parametroa emateko. Horri dagokionez, zehaztu behar da Mungiako egungo 
parametroa, egungo biztanleei eta hiri-parkearen karakterizazioa duten berdeguneen azalerari 
buruzkoa, ez dela estandar horretara iristen (4,13 m2/biz inguruan kokatzen da); izan ere, Arau 
Subsidiarioek hiri-parke gisa erabiltzeko azalera kalifikatu zuten, eta gune nagusiaren 
hegoaldean (Torrebillela) kokatutako piezak dira, baina ez da kudeaketa-mekanismorik 
ezartzen, eta, beraz, ez dira garatu, eta, hortaz ez dira parke gisa kargan jarri. Eredu berriak 
hiri-parkeetarako lurzoruak barne hartzen ditu, hirigintza-eraldaketako jarduketen 
mugaketaren barruko kokapenetan; beraz, lurzoru horiek nahitaez laga beharko dira horiek 
garatzeko. Pieza horien kokapenari eta diseinuari dagokienez, lurralde horretako hiri-
azpiegitura berdearen jarraitutasunari eta integrazioari egiten dioten ekarpena lortu nahi izan 
da, eta hirigunean garrantzi eta inpaktu handiena duten ingurumen-piezekin lotu dira. 
Nabarmentzekoa da Butroe ibaia bertatik igarotzen dela, eta, beraz, haren ibaiertzak. 
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B. TOKIKO ESKALAKO PARKEAK ETA LORATEGIAK. 
 

Tokiko eskalan, parkeak eta lorategiak dira Mungiako espazio libreen azken gradu 
taxonomikoa. Izaera lokala dute, eta barruan sartzen dira bai plaza-espazioak, beren 
kontzepziorik tradizionalenean, bai lorategiak eta haurren jolasguneak, eta egonaldirako eta 
jolaserako egokituta egon behar dute. 

 
Arestian deskribatutako hirigintza- eta lurralde-eredu berrirako egitura-piezen ondoan, 

aurreikusitako hazkunde-lurzoruen edo barne-erreformako lurzoruen hirigintza-garapenak 
espazio libreen pieza batzuk ekarri beharko ditu hiri-agertokira. Horiek, lehen deskribatutako 
sare nagusiaren barruan aintzat hartzeko eskala esanguratsurik lortzen ez badute ere, 
antolamendu-helburu jakin batzuk lurraldekatzeko oinarrizko eginkizuna hartzen dute beren 
gain, proposatutako sare berrien egituraketa, iragazkortasuna eta karakterizazioa bermatuz, 
bai eta bai aurreikusitako sare bereziekin ere. 

 
2.2.3. EKIPAMENDUEN SISTEMA OROKORRA. 

 
Hiri bateko talde-mailei buruz pentsatzeak, gaur egun, ekipamenduak bizi-kalitatearen 

kontzeptuarekin lotzen dituen berrikusketa sakona behar du, halakotzat hartuta ongizate fisiko, 
sozial, mental eta zoriontasun, gogobetetze eta sariak osatutako neurria. 

 
Bizi-kalitatearen kontzeptuak hainbat inguruabar biltzen ditu, besteak beste, behar 

zaharrak asetzeaz gain, gizabanakoaren gizarte-harremanen esparrua, kultura-ondasunak 
eskuratzeko aukera edo herritarren eta erabiltzaileen osasun fisikoa eta psikikoa erraztuko duen 
ingurune ekologiko-ingurumenekoa. Beraz, Gazte kolektiboak oinarrizko kohesio-sistema dira, 
eta funtsezko bi funtzio betetzen dituzte komunitatea egituratzeko prozesuan: zeharkako 
gizarte-soldata gisa eta kontsumo kolektiborako gune gisa. Baina, gainera, ekipamenduek, edo, 
gutxienez, ekipamendu-kategoria jakin batzuek, funtzio adierazgarria hartu behar dute beren 
gain hiri-espazio publikoen sistemaren konfigurazioan. 

 
Ekipamendu-sistemaren egiturazko antolamendua hurrengo gidalerro hauetan oinarritu 

behar da: 
 

1.  Lurralde integratuak eraikitzeko funtsezko dimentsioetako bat ekipamenduak antolatzea 
eta artikulatzea da, eremu guztiak zerbitzatuta gera daitezen eta guztiek herritarrentzat 
intereseko zerbitzuak izan ditzaten. Ekipamenduek tokiko premiak asetzeaz gain, gutxien 
baloratzen dituzten hiri-espazioen kualifikatzaile izan behar dute, kokatuta dauden hiri-
eremuko pribilegiatuenekin parekatzeko. 
 

2.  Zuzkidura-piezen kokapena bide-sistemekin eta espazio libreetako sistemekin lotzea, hiri-
eszena bereizteko, hiri-espazioaren irakurgarritasuna bermatuko duen zeinu-sistema 
berria sartuz. Oro har, proposatutako Espazio Libreen Sistema Orokorrarekiko 
bateragarritasun funtzionala sustatu behar da, zuzkidura-jarduera osagarriak garatzeko 
aukera emanez. Ekimen baten erabileraren kalitatea, besteak beste, hiri-bilbean duen 
posizioaren duintasunak eta kokatuta dagoen espazio publikoaren kalitateak 
baldintzatzen dituzte. Ekintzak formalki esanguratsuak diren espazio publikoekin lotzeak 
haien gaitasun sinbolikoa indartuko du. 
 

3.  Zuzkidura-eskaintza aurreikus daitezkeen eskari berrietara egokitzea. Oinarrizko lau 
zutabeak aisialdia, kirola egitea, kultura-jarduerak eta laguntzak, osasun- eta 
administrazio-zerbitzuak izango dira. 
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4.  Ekinbidearen banaketa eskala anitzekoa izan dadin saiatzea, hiriguneetatik irisgarritasuna 
bermatuz, eta funtsezkoa izatea maila handiagoko ekipamenduen sarea garraio publikoko 
sarearekin artikulatzea. 
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2.3. LAS REDES Y ESPACIOS TÉCNICOS DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
Azpimarratzekoa da "garapen" terminoaren balioespen-aldaketa azken hamarkadetan: 

ikuspegi "ekonomizista" batetik–plus-balioaren eta hazkundearen ondoriozko hazkundearen 
sorrerarekin soilik lotzen zuena – kontzeptu integratuago eta osoago batera igaro da: hain zuzen 
ere, gaur egun badaude "garapen jasangarriari" lotzen dizkiogun beste aldagai sozial eta 
ingurumen-aldagai batzuk, ingurumenaren gaineko zeharkako kostu guztiak ere kontuan 
hartzen dituztenak, energia gutxiago kontsumituta eta kutsadurari dagokionez. 

 
Izan ere, jasangarria izango da sortzen dugun garapenak etorkizuneko belaunaldien 

beharrak ase baditzake, denboran atzeratutako hipotekarik gabe. Sinplea bada ere, eztabaida 
horrek hiriaren ekoizpen-faktoreei buruz duen garrantzia azaltzen digu (bizilekua, jarduera 
ekonomikoa, etab.), kontuan hartuta bai ingurumen-faktoreak, bai sortu ezin diren baliabideen 
gaia. Zalantzan jartzen du, beraz, oraintsu hirigintza-garapena gidatu duen izaera "soilik" 
ekonomikoa eta, funtsean, epe laburrean oinarritutakoa. 

 
Horregatik, ekologiaren eta ingeniaritza espezializatuen ekarpenari esker, hiriaren 

euskarriak eta epe ertaineko bilakaera zein diren uler dezakegu, eta, beraz, Plan berriaren 
esparruan eta, batez ere, planaren garapenean aintzat hartu dira. Ez dezagun ahaztu hiriaren 
formak eta bere eguneroko erabileraren patroiek eragin handia dutela ingurune urbanizatuen 
funtzionamenduan baldintza iraunkorrak sortzeko edo ez sortzeko. 

 
Eta, horregatik, oinarrizko azpiegiturak osatzen dituzten sareak eta espazio teknikoak 

plangintza-prozesuan txertatu behar dira, berekin dakartzaten baldintzatzaileak kontuan 
hartuta, eta eskumen-maila desberdinek esku hartzen duten erabaki-prozesua koordinatuta. 
Horretarako, eskura dauden baliabideak koordinatu eta optimizatu behar dira, erreserbak eta 
zortasunak bateratzen saiatuz, eta oinarrizko azpiegituren arteko eta lurralde- eta hirigintza-
plangintzarekiko koordinazioa sustatuz. Lurraldearen eta ingurumenaren sostengu-
ahalmenarekin bat datorren plangintza integratua egiteko, ezinbestekoa da egungo hiriaren 
funtzionamendurako eta etorkizuneko hazkunde berrietarako ezinbestekoak diren zerbitzu 
osagarriak kontuan hartzea. 

 
Jarraian, Mungiako udalerriko sare, espazio tekniko eta oinarrizko zerbitzuetarako 

jarduketa-proposamenen Aurrerapena aurkezten da, honako alderdi hauek aztertuz: ur-
hornidura eta saneamendua, energia elektrikoa, gas naturala, telekomunikazioak, argiteria 
publikoa eta hiri-hondakinak. 

 
2.3.1. URAREN ZIKLO INTEGRALA 

Hornidura. 

Mungia edateko ur bihurtzeko Arrigorriagako Venta Altako plantaren bidez hornitzen 
da. Bizkaiko ura edangarri bihurtzeko instalazio nagusia da. Zadorra sistemako urtegietatik 
iristen diren urak tratatzen ditu. Sistema horrek Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak bertako 
udalerriei ematen dien uraren %90 biltegiratzen du. Segundoko 7 metro kubiko tratatzeko 
ahalmena du. Urtegietan bildutako uraren erdia banatzen da urtero. 
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Zadorrako urtegietatik datorren eta Venta Altara iristen den urak, kalitate bikainekoa 
izan arren, partikula solidoak, magnesioa, burdina eta bakterioak bezalako ezpurutasunak ditu, 
eta horiek kontsumitzeko banatu aurretik ezabatu behar dira. Uraren kalitate-parametroak 
prozesu osoan zehar kontrolatzen dira iturburu, ibai eta urtegietako bilketetan, bai eta edateko 
uren araztegietan eta banaketa-sareetan ere. Jarraipen zorrotza, hornidura-laborategiari eta 
saneamendu-laborategiari emandako kalitate-ziurtagirien bidez ziurtatuta dagoena. 

 
Udal-hornidurako sareak trazadura zabala eta osoa du, eta etengabe hobetu eta 

berritu behar da. Sare horren kudeaketa Bilboko Ur Partzuergoaren zerbitzuaren mende dago, 
“Berreagamendi”-ren urbanizazioa izan ezik, bere eremuan dagoen urtegia autohornitzen 
baitu. 

 
Jarraian aipatzen diren bi gaiak nabarmendu behar dira, besteak beste. Alde batetik, 

hiriak planteatutako hirigintza-garapen berrien ondoriozko eskaerei erantzuteko 
beharrezkoak eta nahikoak diren baliabide hidrikoak dituela uste da. Nolanahi ere, 
nahikotasun hori Plan honen izapidetze-prozesuan gai horretan eskumena duen 
administrazioak berretsi beharko du. 

 
Bestalde, hirigintza-garapen berriak haien eskaerei erantzuteko beharrezkoak diren ur-

hornidurako sareekin osatzea aurreikusten da, daudenak baldintza egokietan birmoldatuz 
eta/edo osatuz. Zehazki, Arau Subsidiarioen esparruan aurreikusitako eta HAPO honetan 
sartutako garapenetan planteatutako proposamenak finkatzen dira (sustatutako urbanizazio-
proiektuetan eta abarretan ezarritako baldintzetan). Era berean, garapen berrietan, horri 
dagokionez, zehaztutakoari edo zehazten denari erreparatu beharko zaio, bereziki, 
urbanizazio-obren proiektuetan. 

 
Mungiak biztanleko ur-kontsumoari buruzko datu onak dituen arren, beharrezkoa da ur-

kontsumoa murrizteko beharra azpimarratzen jarraitzea, bai etxeko jardueretan, bai jarduera 
ekonomikoekin zerikusia dutenetan. Izan ere, larrialdi klimatikoaren aurreko segurtasun 
hidrikoak, ohiko plangintzan jada onartuta dagoenak, biztanle egoiliarren kontsumo-hornidura 
murriztea dakar, uraren erabilera arduratsua eta iraunkorra lortzeko, Butroe ibaiaren eta 
haren ekosistemen egoera ekologiko onarekin bateragarria izango dena. Ondorioz, HAPOren 
lehen helburu programatikoa kontsumoa murriztea da, egungo batez besteko kontsumoa 
biztanleko eta eguneko 90 litroraino murriztu arte, biztanleriaren ohiturak aldatzea lortzeko. 
Horretarako, Plan Orokorrak hainbat jarduketa ezarriko ditu instalazioen eraginkortasun 
handiagoaren bidez aurrezpenak lortzeko, horien bidez banaketan galerak murrizteko eta 
azpiegituren kalitatea hobetzeko, eta horrek ur-baliabideak handitzea ekarriko du. 

 
Saneamendua eta arazketa. 

 
Partzuergoa arduratzen da, halaber, kolektore eta hodi biltzaile orokorrez (estolderia-

sarea hondakin-uren araztegiekin lotzen dutenak), araztegiez (hondakinak tratatzeko eta 
ezabatzeko erantsitako instalazio guztiekin) eta isurbideez (ur araztua ingurune urtar 
hartzailera itzultzen dutenak). 

 
Mungian 1993an eraikitako HUA bat dago, BI-2120 errepidearen eta hiriguneko BI-631 

saihesbidearen arteko bidegurutzean. Udalerri horri zerbitzua emateaz gain, Gatika, Laukiz 
eta Maruri-Jatabeko isuriak ere sartzea pentsatu zen, behar bezala tratatzeko. Eta, ondoren, 
Butroe Garaiko udalerrietakoak (Arrieta, Fruiz, Gamiz-Fika eta Meñaka). Hala ere, epe 
ertainera, eta kalkulatutako emarien azterketan ikus daitekeenez, aurreikus daiteke, horien 
edukiera ez dela nahikoa izango asetasun-horizontera iritsi baino lehen; beraz, epe luzera, 
9.000 biztanle baliokideentzako HUA berri bat eraikitzeko beharra aurreikusten da. 
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Mungiako HUAk ez duenez beste handitze bat egiteko lekurik, Partzuergoa HUA berri 
bat jartzea proposatzen ari da Billela mendebaldeko ponpaketaren ondoan, Gatikako 
udalerrian. Egungo sarearen diseinua HUA horren etorkizuneko kokalekua aurreikusiz egin da. 
Horrela, Mungiako udalerriari eta Gatikako zati bati dagozkien isurketek – lehen 
deskribatutako fasean jasotakoak – Mungiako HUAra bideratzen jarraituko lukete; eta Gatika, 
Maruri eta Laukizko gainerako isurketak dagoeneko eginda dagoen saretik bideratzen 
jarraituko lukete, Gatikako udalerriko Billela mendebaldeko ponpaketaren ondoan dagoen 
HUA osagarri berrian arazteko. 

 
Mungian duela gutxi eraiki dute “ekaitz-andela” garrantzitsu bat, Mungiako 

saneamendu-sareko hodi-biltzaileetatik igarotzen diren hondakin-urak eta euri-urak biltegiratu 
eta kontrolatzeko, Mungiako HUAra ponpatu aurretik, euri-jasen garaian ibilgura isurtzea 
saihesteko. Lanak Butroe ibaiaren eskuinaldean dagoen Mungiako ponpaketa-estazioan egingo 
dira. Ponpaketari lotutako egungo tankearen jarraitutasun-soluzioa da, eta horri esker, 
tankearen atxikipen-ahalmena handitu daiteke. Guztira 10.475 m3-ko edukiera du, 3 
ganberatan banatuta. Horrela, ganbera bakoitza bete eta sekuentzialki hustu daiteke, 
mantentze-lanak minimizatuz. Andelak Butroe ibairako gainezkabide natural bat eta 2 
gainezkatze-ponpa urperagarri ditu, 1.500 l/s-ko emari unitariokoak bakoitza, eta horrek 
aukera ematen du ibaia derrigortuta arintzeko, nahiz eta ibaiaren ur-kota 0 kotaren gainean 
egon. 

 
Butroe ibaira tratatu gabeko hondakin-uren isurketak murriztea ahalbidetzen duen 

ekaitz-andela bat martxan jartzea. Eraiki arte, urtean 44 arintze inguru izaten ziren, Europako 
jarraibideek 20 baino gutxiago izatea eskatzen dutenean. Helburu hori azpiegitura berriarekin 
beteko da, eta horrek isurketak 15 baino gutxiagora murriztea ahalbidetuko du. 

 
Kolektore-sareari dagokionez, jarraian aipatzen diren hiru proposamen motak 

planteatzen dira funtsean. 
 
Alde batetik, Mungian bigarren mailako sare bat egitea aurreikusita dago, landa-

eremuetako egungo saneamendu-sistema hobetzeko: Atela, Belako, Llona, Larrauri, 
Markaida eta Emerando. Behin horiek eginda, Bekoetxe-Larrauri kolektorearekin konektatu 
ahal izango lirateke. Era berean, Belako industrialdean, saneamendua industrialdearen 
hegoaldeko beheko puntu batean biltzeko asmoa dago, eta puntu horretatik Garraketas-
Morterondo kolektoreraino ponpatzeko eta, horrela, Mungiako HUAraino eramateko. 

Bigarrenik, egungo sareak pixkanaka berritzen jarraitzea, baita, ahal den neurrian, euri-
urak eta hondakin-urak bereizteko sistema ezartzeari dagokionez ere. 

 
Azkenik, eta uraren Esparru Zuzentarauak infiltrazio naturala areagotzeko eta lurraldea 

zigilatzea saihesteko ezartzen dituen eskakizun berriekin bat etorriz, Plan Orokor berriaren 
Aurrerapenean beharrezkotzat jotzen da drainatze jasangarriko estrategiak bultzatzea, 
proposatzen den hiri-ereduaren barruan. Irizpideak neurri hidrologikoetan (jariatze-uren 
bolumen jakin bat atxikitzea) eta hirigintzakoetan (espazio publikoaren ingurumen-kalitatea 
hobetzea) oinarritzen dira, euri-jariatzearen kudeaketa hiri bizigarriaren ereduarekin 
bateragarri eginez. Horrek esan nahi du sistema horiek hiritartze proiektuetan eta udal hiri-
azpiegituren berrikuntzan erabiliko direla. 

 
Drainatze jasangarriko teknika eta soluzioek honako estrategia hau dute erreferentzia: 

uraren hiri-zikloa naturak egiten dituen prozesuetara hurbiltzea, euri-uraren katea sorreratik 
amaierara kudeatuz, aurretiazko baldintzekiko puntako emarien murrizketa erraztuz, eta euri-
gertaeren arabera puntako emariak atzeratzaile gisa jardunez, honako prozesu natural hauek 
aktibatzearen bidez:  
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Horrek aukera emango digu: 
 

•  Jariatze-uren maila bere egoera naturalaren parekoa izateko. 
•  Euri-urak lurzati pribatuen eta eremu komunen barruan atxikitu, tratatu eta 

berrerabiltzeko. 
•  Euri-garaian berezko ibilguak eta saneamendu-sarekoak ez gainkargatzeko. 
•  Hiriko jariatze-urak euri-ura kutsa dezan saihesteko, eta herrestatze- eta higadura-

prozesuak murrizteko. 
•  Baliabide hidrikoen erabilera eraginkorragoa, errespetuzkoagoa eta arrazionalagoa 

egiteko. 
•  Urbanizazioaren paisaia- eta ingurumen-integrazioa hobetzeko. 
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2.3.2. SARE ELEKTRIKOA 
 

Nabarmendu behar dira, besteak beste, sare elektrikoari buruzko hiru proposamen mota, 
jarraian azaltzen direnak. 

 
Alde batetik, gaur egungo sareak sendotuko dira, birmoldatu, osatu, lurperatu eta abarri 

kalterik egin gabe, egoki iritzitako moduan eta irismenarekin. Bestetik, hiri-ingurunean sarea 
lurperatzeko proposamenei jarraipena ematea proposatzen da, eta, horretarako, xede horrekin 
sustatzen diren proiektuetan zehazten denari dagokionez egon beharko da. 

 
Berrikusten den HAPOaren esparruan aurreikusitako garapenetan planteatutako 

proposamenak finkatzen dira, eta HAPO honetan txertatzen dira (sustatutako urbanizazio-
proiektuetan eta abarretan ezarritako baldintzetan). 

 
Era berean, Plan Orokor berri honetan ex novo aurreikusitako garapenek neurri berberak 

izan beharko dituzte. Horri dagokionez, urbanizazio-obren proiektuetan zehaztutakoari edo, 
bereziki, zehazten denari dagokionez egon beharko du. 

 
2.3.3. GAS-SAREA 

 
Mungia da Euskadiko Gas Sozietatearen gas naturalaren hornidura-linetik zerbitzua duen 

Eremu Funtzionaleko udalerri bakarretakoa. 
 
Proposamena sarea hiri-ingurune osora zabaltzea da, eta, bereziki, hirigintza-garapen 

berriak haien eskaerei erantzuteko beharrezkoak diren gas-sareekin osatzea sustatuko da, 
daudenak baldintza egokietan birmoldatuz eta/edo osatuz. Zehazki, Arau Subsidiarioen 
esparruan aurreikusitako eta HAPO honetan sartutako garapenetan planteatutako 
proposamenak finkatzen dira (sustatutako urbanizazio-proiektuetan eta abarretan ezarritako 
baldintzetan). 

 
Era berean, garapen berrietan, horri dagokionez, zehaztutakoari edo zehazten denari 

erreparatu beharko zaio, bereziki, urbanizazio-obren proiektuetan. 
 

2.3.4. TELEKOMUNIKAZIO-SAREAK. 
 

Gaur egun, herrian hainbat operadoreren sareak daude, baina zuntz optikoa ez dago oso 
zabalduta, eta orokortu egin beharko litzateke. 

 
Bestalde, eta aurreikuspenen arabera, epe laburrean prest egongo da 5G teknologia 

adimenduna garatzea, “smart city” aplikazioetarako, eta horrek bide publikoan antenen 
kopurua handitzea ekarriko du, argiteria publikoaren euskarriak izango baitira eskari nagusia. 
Alderdi horri dagokionez, beharrezkoa da argiteria publikoaren elikadura elektrikoko 
koadroetan instalatutako potentzia 5G estrategiara gehitzea, eta instalazio berrietarako 
konexio elektrikoa izatea aginte-koadroetatik modu errazean. Horretarako, beharrezkoa da 
udal-ordenantza egokitzea inguruabar eta eskumen berri horiek arautzeko, aginte-zentro 
unitarioen alde eginez eta koadro independenteak integratuz. 

 
Nolanahi ere, operadoreek sareak eta azpiegiturak elkarrekin, koordinatuta eta 

bateragarri erabil ditzaten bultzatu beharko da, arlo horretan indarrean dagoen legerian 
ezarritako baldintzetan (2014ko Telekomunikazioen Lege Orokorra...). 
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2.3.5. ARGITERIA PUBLIKOKO SAREA. 
 

Informazio Memorian aurreratu den bezala, udalerrian berrikuntza-programa bat eta 
energia aurrezteko plan bat garatzen ari dira, helburu nagusitzat argiztapen-sistema osoa 
modernizatzea duena, herritarren segurtasunean eta hiriaren irudian eragina izango duena. 
Baina berrikuntza horren bidez, sareari eraginkortasun energetiko handiagoa eman nahi zaio, 
eta horrek hiriko CO2 emisioak murrizten laguntzen du, besteak beste, klima-aldaketaren 
aurkako borrokan zuzenean eraginez. 

 
Hona hemen ekintza-proposamenak: 
 

• Kaleetako argi-mailaren eta energia-eraginkortasunaren arteko oreka ezartzea, eta 
argiztapen-mailak ikuspegi horretatik definitzea. 
 

• Argiteria publikoa berriztatzeko eta energia aurrezteko planekin jarraitzea, auzo eta 
hirigune homogeneoetako instalazioak guztiz berritzeko, goi-mailako argi eraginkorrak 
dituzten argi-puntu guztiak eta argiteria-koadro adimendunak eta elkarrekin 
konektatuak barne. 
 

• Instalazio berriak argi-puntuen eta hiri-zuhaitzen artean pantailatzea saihestea; neurri 
horrek ez du esan nahi lerrokadura-zuhaitz bat kendu behar denik argi-puntu baten 
ordez, eta hobe da argi bikoitza erabiltzea espaloian eta galtzadan, mentsula 
galtzadarantz aurreratuta, edo argi esekiak erabiltzea kalearen erdialdean. 

 
 

2.3.6. HIRI-HONDAKIN SOLIDOAK 
 

Udalerriko Hiri Hondakin Solidoen bilketa hondakinak “Jata Mendiko” zabortegira 
garraiatuz egiten da, Eremu Funtzionaletik kanpo, Lemoizko udalerrian. Gaikako bilketa 
ezarrita dago. Gaur egun, tamaina handikoak biltzeaz gain, 8 mota desberdin egiten ditu. 
Garbigune bat ere badago Mungian, hirigunetik gertu, Plentziako errepidean. 

 
Mungiako trantsizio ekologikoak eta ingurumenekoak zero hondakinen estrategian 

oinarritutako eredu baten alde egitea dakar, sortutako hondakinen aprobetxamendu 
integralerako eta ekonomia zirkularraren garapenerako, hondakinak kudeatzeko oinarrizko 
hiru neurriak garatzeko prozesuak aktibatuz: murrizketa, berrerabilpena eta birziklapena. 
Horretarako, hondakinen aprobetxamendu integralerako estrategiak bultzatu beharko dira, 
gaikako bilketa integralaren estrategiari eutsiz, ontziak biltegiratzeko eta itzultzeko sistemak 
barne. Eta, ahal den neurrian, bilketa-sistema, hiri trinkoenean behintzat, familia-unitate 
bakoitzeko poltsa indibidualetan eskuz biltzeko bilakatuz. 

 
2.4. HIRI-EHUNA BIRKUALIFIKATZEA, HIRIGINTZA-ERALDAKETAKO JARDUKETAK 

KONFIGURATZEA. 
 

Hiri-garapen iraunkorreko ereduen konfigurazioa hirigintza berri baten konfigurazioaren 
pean egituratu behar da, eraldatzaileagoa eta birsortzaileagoa, ez hain hedakorra eta 
baliabideen kontsumitzailea. Horren guztiaren ondorioz, garrantzitsua da “finkatutako hiria” 
izenda daitekeenean esku hartzea. Hausnarketa hori hirigintza-plangintzaren formulazio-
esparruak Europan, estatuan eta eskualdean ezartzen duen erreferentzia dokumental 
instituzionalaren multzoak bermatzen du. 1999an aldarrikatutako Europako Lurralde 
Estrategiatik (hiri trinkoaren edo distantzia txikien kontzeptua sartzen duena), 2007ko 
Leipzigeko Gutunera (urban sprawl-aren inpaktu negatiboez ohartarazten duena), 2010eko 
Toledoko Adierazpenera (Hiri Berroneratze Integralaren sustapenari rol nagusia ematen
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diona), edo 2011n egin beharreko Biharko Hiriak: erronkak, ikuspegiak eta jarraitu beharreko 
bideak txostena (dentsitate txikiko asentamenduen hedapenaren mehatxuan eragiten duena) 
edo 2020ko Leipzigeko Gutunera (hiri bidezkoago, berdeago eta produktiboago baten aldeko 
apustua egiten duena, hirien botere eraldatzailea erabiliz ondasun komuna bilatzea oinarrizko 
printzipiotzat hartuz), erreferentzia guztiek garapen jasangarri baten alde egiten dute, 
hirigintza eraldatzaile batean oinarrituta, ondorengoak betez: 

 
- Egitura polizentrikoak sustatzea, trinkotasun eta dentsitate egokiarekin. 
- Lurzoruaren kontsumoa murriztea, hiri-sakabanaketari aurre eginez eta hiri-berrikuntza 

eta hiri-berroneratze integratuari lehentasuna emanez. 
- Hiri-dentsitatea orekatzea, azpiegitura berde eta urdinak bultzatuz eta biodibertsitatea 

areagotuz. 
- Klimaren aldetik neutroa, erresilientea eta ingurumenaren aldetik arrazionala den hiri-

garapena bultzatzea, baita airearen kalitate hobea ere. 
- Espazio publiko seguru eta irisgarriak diseinatzea, herritar guztientzako bizi-ingurune 

osasungarriak eskaintzen dituztenak, leku bizi gisa funtzionatzen dutenak eta 
elkarrekintza eta gizarteratzea trukearen elementu katalizatzaile bihurtzen dituztenak. 

- Etxebizitza-premiak asetzeko behar beste eremu aurreikustea, egokia, segurua, ondo 
diseinatua eta eskuragarria izan behar duena, bizi-auzoetan eta sozialki mistoetan, 
lurzoruaren espekulazioa ere saihestuz. 

- Erabilera mistoko espazioak sustatzea, ekoizpen-modu eta jarduera ekonomiko berriak 
sustatzeko, ekonomia berde, sortzaile eta zerbitzu-ekonomiaren esparruan. 

- "Baukultur" terminoaren ulermen holistikoa kontuan hartzea, plangintza integratuaren 
eta ingurune eraikiaren gaineko esku-hartzearen oinarri gisa. Kontzeptu horren helburua 
da, eraikitzeko orduan, toki bakoitzeko alderdi kulturalak, ekonomikoak, teknologikoak, 
sozialak eta ekologikoak kontuan hartzea. Hori guztia, kultura eta ondasun komunaren 
bilaketa ardatz duten kalitatezko eraikinak lortzeko helburuarekin. Kontuan hartzen 
diren alderdien artean garrantzi berezia hartzen du ondare historikoa kontserbatzeak 
eta ingurumena errespetatzeak. 

- Malgutasunaren aldeko apustua egitea, kanpo-ekitaldi disruptiboei eta epe luzerako 
egiturazko erronkei erantzuteko modu gisa, eta beste hiri batzuen iraganetik eta 
orainetik ikasteko gai izatea, bai eta hiri-gobernantza malgu batetik ikasteko ere. Ildo 
horretan, politika prediktiboak eta prebentiboak egon behar dira; eta planek eta 
proiektuek hainbat agertoki izan behar dituzte, ingurumen- eta klima-erronkei, ziklo 
ekonomikoei, gizarte-arazoei eta osasun-erronkei aurrea hartzeko. 

- Hiri-eremu funtzional zabalagoetan lankidetza bultzatzea, administrazio-mugetatik 
haratago, eta lurralde-antolamendua koordinatzea, hiri- eta landa-loturak kontuan 
hartuta. 

 
Plan Berriaren Aurrerapenak hiri-berrikuntzarako estrategia bat ezartzen du hirigintza-

mota hori inplementatzea lortzeko. Estrategia horretan, hirigintza-eraldaketako jarduketa 
garrantzitsuak identifikatzen dira, proposatutako eredu berrian eginkizun berezia hartzeko 
pentsatuak, izaera estrategiko nabarmenarekin, eta, bestetik, Aurrerapenean indarrean 
dagoen udal-plangintzan jada planteatutako Hirigintza-Eraldaketako zenbait Jarduketa 
txertatzen dira, jarduketa horiek hirigintza- eta lurralde-antolamenduko eredu horrekin 
bateragarritzat jotzen direlako, eta Mesaren eta Pradoren jarduketa nabarmentzen da. 

 
Izaera estrategikoko hirigintza-eraldaketako jarduketa hauek ezarri dira: 
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JARDUKETA 

 
DEITURA 

 
AZALERA 

IRABAZIZKO 
ERAIKIGARRITA
SUNA 
Guztira 

BIZITEGI-
ERAIKIGARRITA
SUNA 
(sestra gainean) 

INDUSTRIA-
ERAIKIGARRITA
SUNA 
(sestra gainean) 

HIRUGARREN 
SEKTOREKO 
ERAIKIGARRITASU
NA (sestra 
gainean)

DENTSITATEA 
(sestra 
gainean) 

ETXEB. 
KOPURUA 
GUZTIRA 

ETXEB. 
KOPURUA 
BOE 

SUS-01 Garraketa 17.140,60 9.850,00 8.600,00  1.250,00 50,17 86 65 
SUS-02 Loradi 48.100,00 61.600,00 55.600,00  6.000,00 123,49 595 446 

SUS-03 Sarri 21.255,00 20.475,00 18.200,00  2.275,00 85,63 182 137 

SUS-04 San MartIn 107.568,25 65.027,50 57.005,00  8.022,50 52,70 567 425 

SUS-06 Atxuri 110.300,00 67.600,00  67.600,00     

ARRU-01 Mesa 22.446,81 35.234,60 34.158,00  1.076,60 179,54 403 161 

ARRU-04 Prado 86.660,23 73.661,00  73.661,00     

AD-01 Landetxo Bekoa 4.365,00 3.870,00   3.440,00    

        1833 1233 
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ARRU-01 MESA 
Lekua eta kokapena 

 

Jarduketa-eremuaren kokapena (LEKUA) Jarduketa-eremuaren kokapena, aireko argazkiaren gainean 
 

Planaren Aurrerapenak osorik hartzen ditu bere gain Hiri Antolamenduko Plan Berezian (2012ko urriaren 30eko 
osoko bilkuran hartutako erabakiaren bidez onartu zen behin betiko) eta Jarduketa Urbanizatzailearen Programan 
(Alkatetzaren 20-09-15eko Dekretuaren bidez onartu zen behin betiko; 2020-09-25eko BAOn argitaratu zen, 185. 
zenbakian) jasotako egiturazko antolamenduaren eta antolamendu xehatuaren zehaztapenak, gune nagusiaren ipar-
mendebaldean dagoen Karmelo Etxegarai kalearen eta Lauaxeta Olerkari kalearen artean. 

 
 

Antolamenduaren irizpideak eta helburuak  
 

Plan Bereziaren antolamendu-helburuak honako hauek dira: 

 
1.  Hiri-espazioak garapen-eredu baten arabera egituratzea, Mungiako udalerria bera barnean hartzen duen 

"slow-cities" izendapenaren printzipioen arabera. 
2.  Ekialdean Karmelo Etxegarai bidearekin finkatutako hiri-bilbearen errematea, iparraldean BI-631 Bilbo-

Mungia autobiaren ondoko lursailekin eta hego-mendebaldean Lauaxeta Olerkaritik sartzen den hiri-
bilbearekin. 

3.  Etxebizitza kolektiboko eskaintza bat proposatzen da, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 
2/2006 Legean eta Hirigintza-estandarrei buruzko uztailaren 3ko 123/2012 Dekretuan ezarritako gutxieneko 
estandarrak eta zenbatekoak betez. Eraikinen tipologiak BS+5 altuera izango du gehienez, eta etxebizitzak 
beheko eta goiko solairuetan kokatuko dira, etxebizitza publikoetarako lurzatiaren beheko solairuan dagoen 
ekipamendu-azalera izan ezik. Eraikinek bloke lineal irekia osatzen dute jarraian, eta abanikoan kokatuta 
daude, espazio publiko batean edo harremanetarako hiri-espazio batean. 

4.  Berdeguneen kokapena etxebizitza-blokeen artean sortutako hiri-eremuan dago. Hiri-eremu nagusien eta 
periferikoen arteko lotura bisual bat ezarri nahi da, blokeen artean korridore berdeak eta espazio 
libreetarako eremuak ezarriz. 

5.  Urbanizazioko berdeguneen eremuaren azpian titulartasun publikoko garaje- aparkalekua erabiltzea 
baimentzen da, egoiliarren zein hirugarren erabiltzaileen eskariari erantzuteko. 

6.  Babes ofizialeko etxebizitzetara bideratutako lurzatiaren beheko solairuan merkataritza- eta gizarte-
ekipamendurako azalera kokatzea. 

Hirigintza-zehaztapenak  
 

Hirigintza-parametroak
Identifikazioa ARRU-01 MESA  

Eremuaren azalera (m2) 22.446,81 Etxebizitza-kopurua 403 
Dentsitatea (etx/ha) 179,90 Babestutako etxebizitzak 161 
Erabilera globala Bizitegia Bizitegi-eraikigarritasuna guztira (m2) 34.158,00 

Barneko sistema orokorrak (m2) 5.037,21 Bizitegi-eraikigarritasuna BE (m2) LSU 2/2006 
D123/2012 

Eraikigarritasun globala (m2t/m2s) 1,57 Hirugarren sektoreko 
eraikigarritasuna (m2)

1.076,60 
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Gutxi gorabeherako antolamendua 
 

Honi erantsita doa Mungiako Mahaia U-41 egikaritze-unitatearen Hiri Antolamenduko Plan Bereziaren hirigintza-
parametroak jasotzen dituen azaleren koadroa, Ajuriaguerra Tres S.L.P. enpresak 2011ko uztailean idatzia. 

 
  ZONIFIKATZE-AZALEREN ETA ERABILERA XEHATUEN TAULA 

   

SISTEMA OROKOR PUBLIKOAK Azalera Eraikigarritasuna etxeb. kopurua gehieneko okupazioa 
m² % m² % m² % 

Sistema orokorrak guztia 5.037,21 22,44%  -   -   -   -   -     

TOKIKO SISTEMEN SARE PUBLIKOAREN ESPAZIO LIBREAK Azalera Eraikigarritasuna etxeb. kopurua gehieneko okupazioa 
m² % m² % m² % 

Espazio Libre publikoak guztira 3.556,60 15,84%  -   -   -   -   -     

TOKIKO SISTEMEN SAREAREN EKIPAMENDU PUBLIKOAK Azalera Eraikigarritasuna etxeb. kopurua gehieneko okupazioa 
m² % m² % m² % 

Ekipamendu publikoak guztira (2.864,30)  -  (5.190,00)  -   -  (2.198,75)  -     

TOKIKO SISTEMEN SAREAREN EKIPAMENDU PRIBATUAK Azalera Eraikigarritasuna etxeb. kopurua gehieneko okupazioa 
m² % m² % m² % 

Ekipamendu pribatuak guztira. 176,60 4,79% 300,00 0,88%  -  (300,00)  -     

BIDEGINTZA Azalera Eraikigarritasuna etxeb. kopurua gehieneko okupazioa 
m² % m² % m² % 

Bidegintza guztira 3.672,64 16,36%  -   -   -   -   -     

BIZITEGI-LURSAIL PRIBATUAK Azalera Eraikigarritasuna etxeb. kopurua gehieneko okupazioa
m² % m² % m² % 

     Guztira Librea 7.302,83 32,53% 27.087,00 79,3  4.807,08 79,60% 
     BE-4* BOE 4 Bizitegi-azpigunea 1.799,95 8,02% 6.771,00 19,82  1.273,44 20,94% 
     Guztira BOE 1.799,95 8,02% 6.771,00 19,82 403 1.273,44 20,94% 
Bizitegi-erabilerako lursailak guztira 9.102,78 44,55% 33.858,00 99,12% 403 6.080,52 100,00%    

  Azalera Eraikigarritasuna etxeb. kopurua gehieneko okupazioa
m² % m² % m² % 

U-41 "MESA" EREMUA GUZTIRA  22.446,81 100,00% 34.158,00 100,00% * 6.080,52 100,00% 
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ARRU-03 PRADO 
Lekua eta kokapena 

 

Jarduketa-eremuaren kokapena (LEKUA) Jarduketa-eremuaren kokapena, aireko argazkiaren gainean 
 

Planaren Aurrerapenak jarduketa honetan bere gain hartzen ditu 2021eko azaroaren 16an SPRILURek Mungiako 
Udalari egindako ingurumen-ebaluazioari hasiera emateko eskaerarekin batera aurkeztutako Plan Bereziaren 
Zirriborroaren 2. alternatiban ezarritako antolamendu-zehaztapenak. 
 
Berrikusten den plangintzan definitutako SI-13 Prado garatzen duen eragiketa da, eta industria-erabileren eta 
hirugarren sektoreko erabileren eskaintza handia sortzea ekarriko du. Lurzoru-pieza handi batean kokatuta daude 
(horren gainean aldez aurretik industria-instalazio batzuk eraikitzen ziren), hirigune nagusiaren iparraldean, Bermeo 
Bidea eta Ormaetxe Bidea tartean. 

 
 

Antolamenduaren irizpideak eta helburuak 
 

Hauek dira jarduketa integratu horren helburuak: 
 
1.  Lurzoruak batera tratatzea planteatzen da, eremuaren mendebaldeko izkinan dauden eraikinak 

antolamendutik kanpo geratzen diren zentzuan. Eremua erabat eraldatzea proposatzen da, BI-631 autobiak 
(oinarrizko sareko errepidea) iparraldean eta Trobika errekak hegoaldean eragiten dituzten lurralde-
eraginak kontuan hartuta. 

2.  Planteatzen den bide-egitura eremu osoan garatzen da. Erdiko bide-ardatz bat proposatzen da, autobiaren 
eta Bermeorako errepidearen arteko lotunearen kaletik abiatuta. 

3.  Ormaetxe Bidea izeneko mugaren mendebaldeko bidea zabaldu eta egokitu egin beharko da, konexioa eta 
bide-sarea ahalbidetzeko. Era berean, hobetu egin beharko da bide horrek Plentziako errepidearekin (BI-
2120) lotzen duen kalearekin duen lotura. Beraz, biribilgune baten bidez beste bide-korapilo bat egitea 
planteatuko litzateke; beraz, eremutik kanpoko lurzoru batzuk okupatu beharko lirateke, eta, horretarako, 
eremuari atxikitako bide-komunikazioen sistema orokor bat definitu beharko litzateke. 

4.  Zuzkidura publikoetarako lurzoruak autobiaren paraleloan jarriko dira. Espazio libreen eta berdeguneen 
zerrenda aparkaleku-eremu batekin osatzen da. 

5.  Hegoaldean, eremuak berdeguneen azalera bat du mugakide, espazio libreak egituratzen dituen tokiko 
sistemarena, Trobika errekaren ertzarekin mugan. 
 

Hirigintza-zehaztapenak 
 

Hirigintza-parametroak
Identifikazioa ARRU-03 PRADO  
Eremuaren azalera (m2) 86.660,23 Eraikigarritasun globala (m2t/m2s) 0,85 
Erabilera globala Industriala Industria-eraikigarritasuna (m2) 73.661,00 
Barneko sistema orokorrak (m2) 1.226,05 Hirugarren sektoreko 

eraikigarritasuna (m2)
0,00 
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Gutxi gorabeherako antolamendua 
 

 
Honi erantsita doa Mungiako SI-13 Jarduera Ekonomikoen Eremuko Hiri Antolamenduko Plan Bereziaren 
zirriborroko hirigintza-parametroak jasotzen dituen azaleren koadroa. Zirriborro hau Ajuriaguerra Tres SLP enpresak 
idatzi zuen, 2021eko maiatzean, Sprilurrentzat. Planean aztertutako hiru alternatibetatik 2.a jasotzen da. 
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AD-01 LANDETXO BEKOA ETA AI-AMU-01 PASEO LANDETXO-KALEA 
Lekua eta kokapena 

 

Jarduketa-eremuaren kokapena (LEKUA) Jarduketa-eremuaren kokapena, aireko argazkiaren gainean 
 

Landetxo kalean kokatutako zuzkidura-jarduketa bat eta urbanizazioa hobetzeko eta berreskuratzeko eragiketa bat 
da, modu osagarrian funtzionatzen dutenak. 

 
 
 
 

Antolamenduaren irizpideak eta helburuak 
 

AD-01 Landetxo-Bekoa Zuzkidura-Jarduketa: 
 

Aurrerapenak, “Mungia-Derioko Eraldaketa Ardatzari” lotutako SUS-04 San Martin (Oleta) eremuan garatutako 
eragiketa estrategikoaren esparruan, funtzio anitzeko hiri-pieza bat garatzea proposatzen du, garapen berri hori 
udalerriaren gune nagusiarekin artikulatzea ahalbidetuko duena. 
 
Landetxo kalearen eta Atxurizubi kalearen elkargunean dagoen lurzati baten gainean, eraikuntza-edukiontzi bat 
eratu nahi da, irabazizko erabilera mistoak ezarri ahal izateko, bai eta aparkaleku publikoaren erreserba bat ere, 
“Landetxo-Kalea Bulebarra” proposamenean kendu nahi diren plazak hartzeko. 
 
Nagusiki hirugarren sektoreko erabilera duen hiri-lurzoru finkatugabean egiten den zuzkidura-jarduketa da. 

 
AI-AMU-01 Paseo Landetxo-Kalea Urbanizazioa hobetzeko eta birkualifikatzeko eragiketa: 

 
Proposamenaren helburua da Landetxo kalean dagoen espazio publikoa eraldatzea, birnaturalizatzeko eta trafiko 
motorizatuko ibilgailu-galtzadarako gordetako espazioa murrizteko irizpideen arabera. 
 
Kale horren ekialdeko muturrean dagoen aparkaleku publikoko poltsa kentzea planteatzen da, Lauaxeta Olerkari 
kaletik sarbidea duena, eta lorategi handi bihurtzea, plaza-bulebar gisa, jarduketaren mendebaldeko muturrarekin 
artikulatu ahal izateko Olentzero etxerako sarbidearen inguruan, espazio sinboliko hori duin bihurtuz. 
 
Aparkaleku-plazen murrizketa konpentsatu egiten du AD-01 Landetxo-Bekoa zuzkidurako jarduketa-proposamenak. 
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Hirigintza-zehaztapenak 

 
Hirigintza-parametroak

Identifikazioa AD-01 LANDETXO BEKOA ETA OMRU-01 ESTAZIOKO PASEOA 
Eremuaren azalera (m2) 4.365,00 Eraikigarritasun globala (m2t/m2s) 0,89 
Erabilera globala Hirugarren 

sektorea
Hirugarren sektoreko 
eraikigarritasuna (m2) 

3.870,00 

Barneko sistema orokorrak (m2) 0,00   
 
 

 
Gutxi beherako antolamendua 
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SUS-01 GARRAKETA 
Lekua eta kokapena 

 

Jarduketa-eremuaren kokapena (LEKUA) Jarduketa-eremuaren kokapena, aireko argazkiaren gainean 
 

Jarduketa integratu honen esku-hartze eremua hirigunearen iparraldean dago, Elorduigoitia kalearen eta Berteiz 
kalearen artean. Berrikusi diren arau subsidiarioetako lurzoru urbanizaezinetik dator, garatu gabeko eremu batetik, 
baina Butroe ibaiaren uholde-arriskugarritasunari buruzko azterketek eragindako lursailak eremu horretatik kanpo 
uzteko murriztu egin da. 

 
 
 

Antolamenduaren irizpideak eta helburuak 
 

Jarduera honen helburuak honako hauek dira: 
 

1. Inguru horretan hiri-bilbea ixtea, espazio libreetarako pieza bat laga eta urbanizatzea ahalbidetuz. Pieza 
horretan aparkaleku publikoaren erreserba ezarri ahal izango da, hirigunea ibaiarekin hobeto lotu eta 
artikulatu ahal izateko, baina eraikuntzei eragin diezaieketen uholde-arriskuak saihestuz. 
 

2. Sestra gaineko aparkaleku publikoak, aparkaleku-sistema orokor gisa, erantzun egingo die udalerriak 
hirigunetik gertu ibilgailuak aparkatzeari dagokionez dituen beharrei, eta Zubikoaren atzean lehendik 
dagoen aparkalekuaren hedapen gisa eratuko da. 
 

3. Bizitegi-erabilera orokorreko Plan Partzial baten bidez garatuko da, eta bertan etxebizitza kolektiboko 
eskaintza bat garatuko da. Eskaintza horretatik, bizitegirako hirigintza-eraikigarritasunaren gehikuntzaren 
%75 babes publikoko araubideren baten mende egongo da. Etxebizitzek BS+4 eta BS+3 tipologia izango 
dute, eta etxebizitzak goiko solairuetan kokatuko dira; beheko solairuak, berriz, hirugarren sektoreko 
erabileretarako eta/edo ekipamendu pribatuetarako gordeko dira. Proiektatutako eraikinen antolamenduak 
aukera ematen du hiri-bilbea Berteiz kaleko bizitegi-multzoarekin osatzeko eta Elorduigoitia kalerako 
fatxada sortzeko Mungiarako sarreran, Plentziako errepidean (BI-2120). 
 

4. Eremuan ibilgailuen presentzia minimizatzea, bide-trazadura erradiala sortuz, ibilgailuen zirkulazioa etxe-
uhartearen barrualdetik ateraz (gaur egungo Garragane kalea) eta eraikinen artean kalitatezko espazio 
libreak sortuz. 
 

5. Bizitegirako hiri-ehuna osatzea proposatzen da, eraikin berrien beheko solairuetan hurbileko merkataritza-
erabilerako jarduerekin. 
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Hirigintza-zehaztapenak 

 
Hirigintza-parametroak

Identifikazioa SUS-01 GARRAKETA  
Eremuaren azalera (m2) 17.140,60 Etxebizitza-kopurua 86 
Dentsitatea (etx/ha) 50,17 Babestutako etxebizitzak 65 
Erabilera globala Bizitegia Bizitegi-eraikigarritasuna guztira (m2) 8.600,00 
Barneko sistema orokorrak (m2) 9.260,00 Bizitegi-eraikigarritasuna be (m2) 6.450,00 
Eraikigarritasun globala (m2t/m2s) 0,57 Hirugarren sektoreko 

eraikigarritasuna (m2)
1.170,14 

 
Gutxi gorabeherako antolamendua 
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SUS-02 LORADI 
Lekua eta kokapena 

 

Jarduketa-eremuaren kokapena (LEKUA) Jarduketa-eremuaren kokapena, aireko argazkiaren gainean 
 

Jarduketa integratu honen eremu hau indarrean dauden arau subsidiarioetako lurzoru urbanizagarri garatu gabetik 
dator, eta Plan Berriaren Aurrerapenak eutsi egiten dio, baina haren mugaketa doituz, sektore jarraitua osatuz, jada 
eraikita dauden katastroko lurzatien zati bat hego-ekialdeko muturretik kanpo uzteko, eta haren antolamendu 
xehaturako baldintzak aldatuz. Bi gai horiek beharrezkotzat jotzen dira haien garapena bideragarri egiteko. 

 
 

Antolamenduaren irizpideak eta helburuak 
 

Urbanizazio berriko jarduketa integratu honetan honako helburu hauek proposatzen dira: 
 

1. Hirigune nagusiaren iparraldeko hiri-fatxada berri bat eratzea, egungo egoerak Bilbo-Mungia autobiatik 
duen pertzepzioan eragiten duen paisaia-inpaktua ezabatzeko. Aldi berean, trantsizioa egin behar da 
Erribide kaleko eraikinen atzealdeekin. 
 

2. Gainera, Plan Partzialak ezarritako erabileren eta intentsitateen programa garatzea proposatzen da, espazio 
libreen kuota handi bat lagatzea ahalbidetuko duen eraikuntza-tipologia baten bidez, hiri-sare harroagoa, 
inklusiboagoa, erresilienteagoa eta osasuntsuagoa osatuz. Sektorearen erdian espazio libreen eremu handi 
bat sortu nahi da, espazio libre handi gisa, eraikinak haren inguruan ezar daitezen. 
 

3. Halaber, berdeguneetarako eremu bat ere sartzen da espazio libreak egituratzen dituen tokiko sistema 
gisa, eremuaren iparraldean, Trobika errekaren ibaiertzaren mugan. 
 

4. Etxebizitza kolektiboko eskaintza garrantzitsu bat osatzea proposatzen da. Eskaintza horretatik, bizitegirako 
hirigintza-eraikigarritasunaren gehikuntzaren % 75 babes publikoko araubideren baten mende egongo da. 
Etxebizitzek, oro har, BS+5 tipologia izango dute, eta parkerako irekieran BS+10era igoko dira. Tipologia 
irekiko etxebizitza-bloke kolektiboko eraikinen antolamendua bideekiko perpendikularrean antolatzen da, 
hirirantz irekitako espazioak irekiz eta oinezkoentzako ibilbideak sortuz, bizitegi-eraikinen eta aurreikusitako 
zuzkidura-eremuen arteko komunikazio egokia ezarriz. 
 

5. Bide-antolamendu orokorrak Mungiako bi irteeren arteko lotura bilatzen du, Bermeorantz (BI-3715) eta 
Plentziara (BI-2120), bien arteko lotura bilatuz eta ondoko sektorean (Sabeco ingurua) garatutako bideei 
jarraipena emanez. 
 

6. Tokiko zuzkidura publikoak ezarri dira eremuaren iparraldean, aparkaleku publikoa hartuko duen eraikin 
bat, erabilera bateragarriez gain, eta mendebaldean, abere-azokaren azaleratik gertu, ekipamendu 
publikoko beste pieza bat. 
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Hirigintza-zehaztapenak 

 
Hirigintza-parametroak

Identifikazioa SUS-02 LORADI  

Eremuaren azalera (m2) 48.100,00 Etxebizitza-kopurua 594 
Dentsitatea (etx/ha) 123,49 Babestutako etxebizitzak 446 
Erabilera globala Bizitegia Bizitegi-eraikigarritasuna guztira (m2) 55.600,00 
Barneko sistema orokorrak (m2) 0,00 Bizitegi-eraikigarritasuna be (m2) 41.700,00 
Eraikigarritasun globala 
(m2t/m2s) 

1,28 Hirugarren sektoreko 
eraikigarritasuna (m2)

5.968,00 

 
Gutxi gorabeherako antolamendua  
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SUS-03 SARRI 
Lekua eta kokapena 

 

Jarduketa-eremuaren kokapena (LEKUA) Jarduketa-eremuaren kokapena, aireko argazkiaren gainean 
 

Hiri-lurzoruan txertatutako hutsunea da, Larrabizker (hegoaldean) eta Errementeri (iparraldean) eremuen artean. 
Jarduketa integratu honen esku-hartze eremuan, berrikusten diren Arau Subsidiarioetako erabilera definituko 
bokaziorik gabeko lurzoru urbanizaezinetik dator. 
 
Lurzoru urbanizagarri gisa proposatutako eremuan, kirol-pista bat eta ondoko hezkuntza-eraikinari zerbitzua 
ematen dion aparkaleku bat daude eginda. Bi erabilera horiek sektorearen jarduketaren zati gisa mantentzea jotzen 
da, aprobetxamendua lortze aldera. 

 
 

Antolamenduaren irizpideak eta helburuak  
 

Urbanizazio berriko jarduketa integratu horren helburu nagusiak honako hauek dira: 
 

1. Barne hartzen duen hiri-bilbea osatzea, Larrabizker urbanizazioari fatxada berri bat emanez. 
 

2. Blokeko etxebizitza kolektiboaren tipologiarekin, lurzorua modu jasangarrian okupatuz, eraikin berrien 
arteko espazio libreen azalera handi bat baimentzen da, eta, aldi berean, oinezko trazatuak lehendik 
dauden espazio libreetatik eremuaren iparraldean jarraitu ahal izango du. 
 

3. Etxebizitza kolektiboen eskaintza osatzea aurreikusten da. Eskaintza horretatik, bizitegirako hirigintza-
eraikigarritasunaren gehikuntzaren % 75 babes-araubideren baten mende egongo da. Etxebizitzek BS+4 
tipologia izango dute, eta etxebizitzak goiko solairuetan kokatuko dira; beheko solairuak, berriz, hirugarren 
sektoreko erabileretarako eta ekipamendu pribaturako gordeko dira. 
 
Antolamendu-proposamenerako, sektorean dauden familia bakarreko bi etxebizitzak dauden baloratuko da. 
 

4. San Pedro BHIko kirol-pistak eta aparkalekua ikastetxearen (LH) ondoan integratzea proposatzen da, gaur 
egun sektorearen mendebaldeko muturrean daudenak, hirigintza-aprobetxamendua lortzeko. 
Aparkalekuaren azalera lurzoru-erreserba gisa integratzea proposatzen da, aparkaleku publikoaren 
erabileraz gain, Lanbide Heziketako ikastetxea handitu ahal izateko. 
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Hirigintza-zehaztapenak 

 
Hirigintza-parametroak

Identifikazioa SUS-03 SARRI  

Eremuaren azalera (m2) 21.255,00 Etxebizitza-kopurua 182 
Dentsitatea (etx/ha) 85,63 Babestutako etxebizitzak 136 
Erabilera globala Bizitegia Bizitegi-eraikigarritasuna guztira (m2) 18.200,00 
Barneko sistema orokorrak (m2) 0 Bizitegi-eraikigarritasuna be (m2) 13.650,00 
Eraikigarritasun globala (m2t/m2s) 0,96 Hirugarren sektoreko 

eraikigarritasuna (m2)
2.204,80 

 
Gutxi gorabeherako antolamendua 
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SUS-04 SAN MARTIN 
Lekua eta kokapena 

 

Jarduketa-eremuaren kokapena (LEKUA) Jarduketa-eremuaren kokapena, aireko argazkiaren gainean 
 

Esku-hartze eremu honen garapena, Mungiako hiri-lurzoruaren hegoaldeko ertzean, Planaren Aurrerapenaren 
helburu nagusi eta estrategiko gisa aurkezten da, 2019ko LAGen eskakizunei erantzungo dien hiri-lurraldearen 
antolamendurako eredu berria eratzeko, Mungia-Derioko Eraldaketa Ardatza eraikitzeko proposamenean, 
Mungialdeko Eremu Funtzionalaren helburu estrategiko gisa, eta horien artean, eta garrantzitsuago gisa, honako 
hauek: 

 
• Mungia, Txorierrirekin eta Bilborekin lotzeko Eremu Funtzionaleko hurbileko trenbide-zerbitzuetara sartzeko 

ate gisa. Trukagailu modala eta zentraltasun-esparrua Eremu Funtzional osorako. 
• Zentralitate-eremu berri bat garatzea, eremu zentralen gaineko presioa murrizteko eta biztanleria osoaren 

bizitegi-eskaintzaren, enpleguaren, kulturaren, ekipamenduen, aisialdiaren eta kirolaren aniztasuna 
handitzeko. 

• Derio-Mungia errepidea ekobulebar bihurtzea, hazkunde nagusiak antolatzeko eta Txorierrirekin lotzeko 
Eraldaketa Ardatz bat sortzeko. 

• Nortasun-ezaugarriak indartzea eta Mungiako hiri-irudia hobetzea. 
 
 

Antolamenduaren irizpideak eta helburuak 
 

Urbanizazio berriko jarduketa integratu honen helburu nagusiak honako hauek dira: 
 

1. Eragiketa honen eraikuntza-edukia geltoki intermodal berriaren inguruan biltzen da, eremuaren 
mendebaldeko muturrean. 

2. Horrela, gainerako lurzorua libre utzi ahal izango da espazio libreen sistema orokorrera bideratzeko. 
Erabilera horri esker, Arretabarri errekaren ibilgua integratu ahal izango da, eremuaren beraren eta sortzen 
dituen uholde-arriskuko eremuen iparraldeko muga baita. 

3. Sektore hau garatzeak aukera emango du, halaber, hegoaldeko hiri-ingurabide berri bat eratzeko. Horrek, 
aldi berean, mugikortasun-eredu jasangarriago bat ezartzea ekarriko du, hiriguneko kale asko trafikotik 
libratzen baitira (eta motorrik gabeko garraio kolektiboko edo pribatuko sare berriak ezarri ahal izango dira), 
gaur egun automobilak hartzen duen espazioa liberalizatzera bideratutako hiri-estrategia batean, 
oinezkoentzat edo aisialdirako beste egoteko espazio batzuetarako. Horretarako, Mungiako egitura 
orokorraren parte diren bideak eta espazio libreak hartzera bideratutako sektoretik bereizitako eremuak 
hartzen ditu Planak atxikitako espazio orokortzat. 

4. Atxikitako espazio orokor horietan, hegoaldeko ingurabide berritik lotura zuzena dutela, kortesiazko 
aparkalekuak jarriko dira, Mungiak eskualdeko buru gisa hartzen dituen udalerri mugakideetako ibilgailuei 
lekua egiteko, eta, aldi berean, hiriguneko automobilarentzat gordetako espazioa liberalizatzen laguntzeko. 

5. Etxebizitza kolektiboko eskaintza garrantzitsu batekin osatzea proposatzen da. Eskaintza horretatik, 
bizitegirako hirigintza-eraikigarritasunaren gehikuntzaren %75 babes-araubideren baten mende jarriko da. 
Etxebizitzek BS+4 eta BS+5 tipologia izango dute gehienbat, eta BS+10era igoko dira Atxuri ondoko parke 
berriranzko irekieran. Lurzorua zentzuz eta intentsiboki erabiltzea proposatzen da, eremuaren azalera osoa 
modu jasangarrian okupatuz. 
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Hirigintza-zehaztapenak 

 
Hirigintza-parametroak

Identifikazioa SUS-04 SAN MARTIN  

Eremuaren azalera (m2) 107.568,25 Etxebizitza-kopurua 567 
Dentsitatea (etx/ha) 52,70 Babestutako etxebizitzak 425 
Erabilera globala Bizitegia Bizitegi-eraikigarritasuna guztira (m2) 57.005,00 
Barneko sistema orokorrak (m2) 57.768,25 Bizitegi-eraikigarritasuna be (m2) 42.753,75 
Eraikigarritasun globala (m2t/m2s) 0,60 Hirugarren sektoreko 

eraikigarritasuna (m2)
7.535,95 

 
Gutxi gorabeherako antolamendua 
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SUS-06 ATXURI 
Lekua eta kokapena 

 

Jarduketa-eremuaren kokapena (LEKUA) Jarduketa-eremuaren kokapena, aireko argazkiaren gainean 
 

Planaren Aurrerapenean, jarduketa hau hiri-pieza bat da, hiri-lurzoru gisa sailkatutako eremuak artikulatzen dituena. 
Eremu hauetan industria-erabilerak garatzen dira hirigune nagusiaren ipar-mendebaldean, Karmelo Etxegarai 
kalearen gainean. 
 
Lurzoru urbanizagarriko sektore berri honek, indarreko plangintzan lurzoru urbanizaezinean kokatuta dagoenak, 
zentralitate-polo bat eratzea ahalbidetuko du, Mungiako Eremu Funtzionaleko LPPko xedapenekin bat etorriz; izan 
ere, eremu horretarako berariazko bateragarritze-eremu bat ezartzen du, Atxuri-Billela jarduera ekonomikoetarako 
eremu gisa. 

 
 

Antolamenduaren irizpideak eta helburuak  
 

Urbanizazio berriko jarduketa integratu honen helburu nagusiak honako hauek dira: 
 

1. Eremua erabat eraldatzeko proposamena egitea, Atxuriko industrialdea osatzeko, kontuan hartuta 
sektorearen mendebaldean uholde-eremuen lurralde-eraginak. 
 

2. Ondoriozko lurzatien antolamendua bide-egitura baten bidez antolatzen da. Bide-egitura horrek ardatz 
nagusi baten bidez artikulatzen ditu haren ekialdean eta mendebaldean geratzen diren lurzatiak, eta 
Lauaxeta Olerkariko industria-multzoa eta Karmelo Etxegaraikoa lotzen ditu. 
 

3. Lauaxeta Olerkari kaleko industria-multzotik egiten da sarrera, eta BI-634 errepidetik zuzenean sartzen da 
biribilgunetik. Iparraldean, Karmelo Etxegarain, beste erronda bat egin beharko da eremuaren barruan, 
trafikoa antolatzeko eta dagoen bidea handitzeko. 
 

4. Sortzen diren lurzatien inguruan espazio libreetarako eta berdeguneetarako espazioak sortzen dira. 
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Hirigintza-zehaztapenak 

 
Hirigintza-parametroak

Identifikazioa SUS-06 ATXURI  

Eremuaren azalera (m2) 110.300,00 Eraikigarritasun globala (m2t/m2s) 0,61 
Erabilera globala Industriala Industria-eraikigarritasuna (m2) 67.600,00 
Barneko sistema orokorrak (m2) 0,00 Hirugarren sektoreko 

eraikigarritasuna (m2)
0,00 

 
 

 

 
Gutxi gorabeherako antolamendua 
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AM.3/
ONDAREAREN BABESA ARAUTZEKO BALDINTZAK 
ETA IRIZPIDEAK. BABESTUTAKO ONDASUNEN 
KATALOGOAREN AURRERAPENA.

3.1. XEDEA.

46. artikuluan ezarritako agindu konstituzionalak, hau da, botere publiko guztiek ondare 
historiko, kultural eta artistikoaren kontserbazioa eta aberastea bermatuko dutela eta sustatuko 
dutela ezartzen duenak, benetako arau-izaera du, eta, beraz, administrazio guztiak behartzen ditu 
ondare historiko, kultural eta artistikoaren kontserbazio- eta sustapen-helburuak lortzeko erabaki 
egokiak hartzera. Ondare historiko eraikiari dagokionez, toki-administrazioa da betebeharra 
duen lehen administrazioa, eta, aldi berean, xede hori betetzeko beharrezko neurriak hartzeko 
interesa duena. Horrela, Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 3. 
artikuluko 4. zenbakian honako hau ezartzen da:

“Udalei dagokie, beren udal-eremuan:

a) Babeseko hirigintza-katalogoak idaztea eta kudeatzea.
b) Monumentu-multzoen gaineko esku-hartzeak baimentzea, lege honetan hala 

aurreikusten den kasuetan.
c) Bere udalerri eremuan kokatutako kultura-ondasunen berehalako erortze-kasuan 

kalteak saihesteko beharrezko diren neurriak hartzea, honako lege honetan 
ezarritakoarekin bat etorriz.

d) Bere udalerrian dagoen kultura-ondarea sustatzea eta zabaltzea.
e) Lege honetan berariaz aitortutako gainerako eskumenak.”

Egia da hirigintza-dokumentuak natura- eta kultura-ondarea babesteko mekanismo nagusi 
gisa finkatu direla. Bere tresnetako batek, katalogoak, azkar eboluzionatu du, higiezinen zerrenda 
soiletatik tresna arauemaileetara, ondasun bakoitzari buruzko informazio indibidualizatu 
zabalarekin, eta informazio hori fitxetan aurkezten da. Katalogoaren hedapen metodologiko 
hau ondare-kontzeptu beraren mugak zabaltzearekin batera gertatu da. Horrela, katalogoa 
– Legeak tresna osagarritzat jotzen duena – Nabarmentzen ari da plangintza-espedienteak 
osatzen dituzten dokumentuen ur-jauziaren barruan, malgutasunagatik eta hiri- eta lurralde-
antolamendua dinamizatzeko, ondarea babesteko eta udal-kudeaketak eska ditzakeen premia 
ugariei erantzuteko dituen aukerengatik. Batez ere, kontuan hartzen badugu, administrazioa 
egituratuta dagoen bezala, ondarearen masa handia udalen babespean geratzen dela, ondare-
elementu handien zaintzapean izan ezik.

Babestutako Ondasunen Katalogoa, beraz, Administrazioak bertan inskribatzen diren 
ondasunak edo lekuak babesteko funtzio publikoa gauzatzeko duen tresna da. Izaera urbanistikoa 
dute, bai Planaren mende dagoelako, bertan integratua dagoelarik, eta baita balio artistiko edo 
kulturala duten ondasun higiezinak dituelako ere.
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Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 76. eta 100. 
artikuluek arautzen dituzte katalogoak. Lege-arauketa horrek katalogoak planen tresna osagarri 
gisa taxutzen ditu, eta horietatik ateratzen dute beren eraginkortasuna eta haien antolamendua. 
Gidalerroak izan ezik, horien xedapen arautzaileak ez dira agertzen egiturazko antolamendua 
osatzen dutenen zerrendan, 2/2006 Legearen 53. artikuluan definitutakoaren arabera, eta 
katalogoak antolamendu xehatuaren berezko dokumentuak direla ulertu behar da. Hala ere, 
kontuan hartuta kultura-ondasun jakin batzuen babesa organo eskudunaren babes-adierazpen 
berezi edo partzial batetik erator daitekeela, Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 
9ko 6/2019 Legearen arabera, horretatik datozen eta katalogoan jasota dauden zehaztapenek 
egiturazko antolamenduaren berezko maila dutela ulertu behar da.

Bestalde, adierazi beharra dago katalogatutako ondasunak eta lekuak babesteko neurrien 
irismena HAPOko Hirigintza-Arauetan zehazten dena izango dela, dokumentu horretan ezarriko 
baitira babestutako ondasunen eta lekuen kategoria bakoitzean aplikatu beharreko babes-
eduki arauemaileak. Erregimen aniztasuna, aurreratu den bezala, babestu beharreko balioen 
haztapenaren araberakoa izango da, eta ez lurzoruaren sailkapenaren araberakoa, sailkapen 
horrek ez baitu garrantzirik ondasunen katalogoan sartzeko aukeraren ondorioetarako.

Beraz:

Mungiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko Ondasun Babestuen Katalogoaren 
helburua udalerrian balio artistiko, historiko, arkeologiko, paleontologiko, etnologiko, 
antropologiko, linguistiko, zientifiko, industrial, paisajistiko, arkitektoniko edo belaunaldien 
arteko transmisiorako interesgarritzat jotzen diren beste edozein kultura-izaerako ondasunak 
inbentariatzea eta babestea da. Eta, era berean, HAPOak proposatzen dituen antolamendu-
aurreikuspenak ondare historikoa eta kulturala babesteko balioekin bat etorriz gauzatuko 
direla ziurtatzea, eta, aldi berean, ondare hori kontserbatzeko eta birgaitzeko jarduketak 
sustatzea, paisaiarekiko errespetuarekin eta garapen jasangarriarekin bat etorriz.

Ondasun Babestuen Katalogoak HAPOaren araudia osatu behar du, eta, aldi berean, 
HAPOaz hornitu behar da, bertan sartzen diren higiezinetako bakoitzari eragiten dioten irizpideak 
eta arauak zehaztasunez definitzeko.

Babestutako Ondasunen Katalogoaren Aurrerapen honetan, kultura-ondarearen arloan 
eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak babes berezikotzat eta babes ertainekotzat jotako 
edo hasitako kultura-ondasunak jasotzen dira. Horiei interes historiko, artistiko, arkitektoniko, 
tipologiko, industrial, etnologiko, paleontologiko eta/edo arkeologikoko beste elementu batzuk 
gehitzen zaizkie, eta elementu horien inklusioa zehazteko funtsezko irizpidea izan da haien 
garrantzi kulturala egiaztatzea, honako hauen bidez: 

a. Bere esanahi historiko kolektiboaren balioa, banaka balioetsitako efektu estetikoaren 
gainetik. Balorazio horren ondorioz, erakargarritasun estetiko gehiegi ez izan arren 
(balio tipologikoak, arkitektonikoak edo elementu apaingarri nabarmenak), hura bizi edo 
ordezkatzen duen komunitatearekiko paper nabarmena duten higiezinak edo elementuak 
sartzen dira.

b. Balio soziala nagusitzea jabetza-zentzuaren aurretik; horrela, haren babesa eta jabeek, 
pribatuak izanez gero, indarrean dituzten edo etorkizunean izango dituzten erabilerak 
uztartzea da helburua.

c. Ahalik eta biztanle gehienek ikasteko eta gozatzeko aukerak, ondarea datozen 
belaunaldientzat pizgarri izan dadin.



361Antolamendu-memoria

d. Ondasunaren tratamendu publikoa betetzen duen funtzio sozialagatik justifikatuz, hau 
da, nortasun kolektiboa, kohesioa eta herritartasuna indartzetik hasi eta kulturaren 
kontsumoan oinarritutako sektore ekonomikoak sustatzeraino.

Katalogoaren Aurrerapen honetan jasotako elementuak aurretiko inbentarioen, azterketa 
eta analisi historikoen, landa-lanen eta, nola ez, herri-jakinduriatik lortutako ekarpenen bilduma 
dira. Hori guztia honako hauekin kontrastatuta:

a. Babes-araubide legala.

b. HAPOaren Aurrerakinean adierazitako diagnostikoa, helburuak eta antolamendu-
proposamenak, honako hauek kontuan hartuta: hirigintza-antolamenduaren eta 
balioen babesaren eta katalogatutako elementuen gozamen kolektiboaren arteko 
bateragarritasuna; arkeologia-kautelei eustea ondare arkeologikoari kalterik ez egiteko; 
ustekabeko aurkikuntzak arautzea; eta katalogatutako elementuen ikus- edo pertzepzio-
kutsaduratik babestea.

Horrela, bada, Ondasun Babestuen Katalogoaren Aurrerakinean elementu bat sartzeak 
esan nahi du ondasun higiezin bat identifikatu dela, eta, lehen hurbilketa batean, ondare 
historikoari lotutako balioak dituela, babesa merezi dezaketenak (udal-eskumenaren mailan 
behintzat), eta Katalogoaren dokumentu osoa idazteko prozesuan berretsi behar direnak. Era 
berean, aukera ematen du bere balioak babesteko kautelazko araubide bat berehala ezartzeko, 
dela Aurrerapena onartzen denetik (bere balioak arriskuan jar ditzaketen esku-hartzeak kautelaz 
eteteko neurria hartzen bada), dela hasierako onarpenaren unetik.

3.2. ERREFERENTZIAZKO ARAU-ESPARRUA.

Katalogoa idazteko prozesuak hainbat lege-erreferentzia ditu, bai estatu-mailan, bai 
autonomia-erkidegoko mailan ere, eta baita kultura-ondarea babesteaz arduratzen diren 
nazioarteko erakundeetatik datozen gomendioak ere: UNESCO, ICOMOS, TICCIH, eta kultura-
ondarea identifikatzeko, esku hartzeko, babesteko eta sustatzeko irizpideak ezartzen dituzten 
dokumentuak sortu dituzten beste erakunde batzuk.

3.2.1. NAZIOARTEKO ARAUDIA

Erreferentzia unibertsaltzat jotzen dira 1972ko Kultura eta Natura Ondarea Babesteari 
buruzko Konbentzioan ezarritako irizpideak, ondarea ulertzeko modu garaikidearen oinarriak 
ezarri zituztenak, monumentuaren izaera historikoan aurrera eginez, denboran zehar kultura-
adierazpen askotarikoagoak eta hurbilagoak sartzeko.

Era berean, UNESCOk kultura-ondarearen arloan emandako gomendioen jarraipena 
egiteko beharra azpimarratzen da: bereziki, 1976ko Nairobikoa bezalako gomendioak, multzo 
historiko eta tradizionalen babesari eta horiek bizitza garaikidean duten funtzioari buruzkoak, 
eta 2011n hiri-paisaia historikoari buruz emandako gomendioa, hiri historikoaren ulermen 
konplexurako ematen dituzten gakoengatik, gaur egun egokitzat jotzen direnak.

Nazioarteko erakundeek emandako interes orokorreko beste dokumentu batzuek 
katalogoa idazteko, babes-neurriak bideratzeko eta babes-irizpideak diseinatzeko erreferentzia 
gisa balio dute. Horien artean, honako hauek daude:
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• Atenasko gutuna. Arte eta Historiako Monumentuen Kontserbazioa. (Atenasko Nazioarteko 
Konferentzia, Grezia, 1931).

• Veneziako gutuna. Monumentuak eta guneak kontserbatzeko eta zaharberritzeko 
nazioarteko gutuna. (CIAM, Venezia, 1964).

• Amsterdamgo Adierazpena. Europako Kontseilua, Europako arkitektura-ondareari 
dagokionez Europak duen garrantziaz eta kultura-aberastasunaz. 1975.

• Multzo historikoak edo tradizionalak babesteari buruzko gomendioa, eta horiek gaur 
egungo bizitzan duten funtzioa. Hezkuntza, Zientzia eta Kulturarako Nazio Batuen 
Erakundearen Konferentzia Orokorra, 19. bileran. Nairobi. 1976.

• Machu Picchuko gutuna. Hiri historikoak. (CIAM, Cusco, 1977).

• Politika kulturalei buruzko Mexikoko adierazpena. Kultur politikei buruzko mundu mailako 
konferentzia. 1982.

• Toledoko edo Washingtongo gutuna. Biztanleria eta Hirigune Historikoak Kontserbatzeko 
Nazioarteko Gutuna. (ICOMOS, Washington, 1987).

• Ondare Arkeologikoa Kudeatzeko Nazioarteko Gutuna. (ICOMOS, Lausana, Suitza, 1990).

• Burrako gutuna, Kultura-esanahiaren guneetarako. (ICOMOS, Australia, 1999).

• Eraikitako Herri- Ondarearen Gutuna. (ICOMOS, Mexiko, 1999).

• Turismo Kulturalari buruzko Nazioarteko Gutuna. Esanahi kulturaleko Lekuetako 
Turismoaren Kudeaketa. (ICOMOS, Mexiko, 1999).

• Krakoviako Gutuna 2000. Eraikitako Ondarea Kontserbatzeko eta Zaharberritzeko 
Printzipioak. (Kontserbazioari buruzko Nazioarteko Konferentzia, Krakovia, 2000).

• Nizhny Tagilen gutuna, ondare industriala kontserbatzeari buruzkoa, TICCIH, Mosku, 2003.

• ICOMOSen gutuna, Ondare Arkitektonikoaren Egiturak Aztertzeko, Kontserbatzeko eta 
Zaharberritzeko Printzipioei buruzkoa. (ICOMOS, Zimbabwe, 2003).

• Paisaiaren Europako Hitzarmena. (Florentzia, 2000)

• Kultura-Ondareak gizartearentzat duen balioari buruzko Europako Kontseiluaren Esparru 
Hitzarmena. (Faro, 2005)

3.2.2. ESTATUKO LEGERIA

Espainiako Ondare Historikoari buruzko 16/1985 Legearen aplikazio osoa Euskal  
legeriarekin bat dator Estatuaren eskumenekoak diren ondare historikoko gaiei dagokienez, 
batez ere legez kontrako desjabetzearen aurkako defentsari eta espoliazioaren aurkako babesari 
dagokienak.

Ondareari buruzko Legearen arabera, Espainiako Ondare Historikoko ondasun 
garrantzitsuenak inbentariatu edo kultura-intereskotzat jo beharko dira, aipatutako 16/1985 
Legean aurreikusitako moduan.
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3.2.3. AUTONOMIA ERKIDEGOKO LEGERIA

2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa.

2/2006 Legearen 50. artikuluan zehazten da hirigintza-antolamenduaren xede izan behar 
dela udalerrietako ondare urbanizatua eta eraikia babesteko arauak ezartzea.

Lege honen arabera, ondasun babestuen katalogoak dira hirigintza-antolamenduak 
babesten dituen ondasunak inbentariatzeko eta identifikatzeko tresnak, haien ezaugarriak 
jasoz, eta, hala badagokio, dagokien kategoria edo kalifikazioa zehaztuz, aplikatu beharreko 
legeriaren arabera, eta haien babesa arautzen duten zehaztapenak jasotzen dituen plana 
zehaztuz.

6/2019 Legea, maiatzaren 9koa, Euskal Kultura Ondarearena.

Euskal Autonomia Erkidegoa (EAE) aitzindarietako bat izan zen bere kultura-ondarea 
babestu, aberastu, hedatu eta sustatzea bermatuko zuen ordenamendu juridikoa sortzen, Euskal 
Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legea onartu zenean. Igarotako denborak, hala 
ere, euskal kultura-ondarearen lege berri bat idaztea aholkatu zuen, ordenamendu juridikoan 
azken urteotan kultura-ondareak izan duen bilakaera kontzeptuala txertatzeko beharrari 
erantzuteko. Izan ere, azken urte horietan nabarmen zabaldu da haren azterketa- eta jarduera-
eremua.

Euskal kultura-ondarearen lege berri honek euskal administrazio publikoen hiru 
mailetako bakoitzari kultura-ondarearen arloan dagozkion jarduerak zehazten ditu, eta horien 
koordinazioa bermatzeaz arduratuko den organoa sortzen du.

Hemen interesatzen zaigunari dagokionez, agerian utzi behar da hiru babes-maila daudela 
ondasuna daramaten kultura-balioen garrantziaren arabera:

• Babes bereziko kultura-ondasunak: lege horren 2.1 artikuluan aipatutako kultura-
balioetako bat duten EAEko ondasun higiezin, higigarri eta immaterial nabarmenenak dira. 
Hau da, balio artistiko, historiko, arkeologiko, paleontologiko, etnologiko, antropologiko, 
linguistiko, zientifiko, industrial, paisajistiko, arkitektoniko edo belaunaldien arteko 
transmisiorako interesgarritzat hartzea merezi duen beste edozein kultura-izaerako 
balioa dutenak. Lege honen Lehenengo Xedapen Gehigarriak ezartzen duenez, Euskal 
Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen babesean kultura-ondasun 
deklaratutako ondasun guztiak babes bereziko kultura-ondasuntzat joko dira Kalifikatutako 
Kultura Ondasunen Erregistroan sartzen direnak, bai eta Euskal Kultura Ondareari 
buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legea indarrean jarri aurretik kultura-intereskotzat jo 
diren ondasunak ere.

• Babes ertaineko kultura-ondasunak: lege horren 2.1 artikuluan aipatutako kultura-
balioetakoren bat duten EAEko higiezin eta higigarri adierazgarriak. Legearen Lehenengo 
Xedapen Gehigarriak ezartzen du baita ere babes ertaineko kultura-ondasunak izango 
direla Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen babesean  
kultura-ondasun deklaratutako ondasun guztiak, baldin eta Euskal Kultura Ondasunaren 
EAEko Inbentario Orokorrean sartu badira.

• Oinarrizko babesa duten kultura-ondasunak: kultura-intereseko higiezinak, lege 
horren 2.1 artikuluan aipatutako kultura-balioetakoren bat dutenak, eta udal hirigintza-
plangintzari buruz indarrean dauden dokumentuen katalogoetan jasotako ondasunetatik 
erregelamendu bidez zehazten direnak.
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Bestalde, ondasun higiezinen ingurunearen erregulazioa azpimarratzen da, eta horien 
mugaketa babestutako ondasunak behar bezala babestu eta balioesteko beharrezkoa denean 
baino ez da egingo. Ingurunearen kontzeptuaren definizio orohartzaile berri bat ere ezartzen 
da, haren izaera instrumentala islatuz, ondasuna integratzen den paisaia-, hiri- eta arkitektura-
testuinguruari eusteko. Gainera, egungo joera eta sentsibilitate berriekin bat etorriz, kutsadura 
bisuala eta akustikoa arautzen dira.

Era berean, hemeretzi babes-kategoria bereizten dira, aurretik zeuden hiruren 
ordez: sei ondasun higiezinentzat, bi ondasun higigarrientzat eta azkenik hamaika ondasun 
immaterialentzat.

Nabarmentzekoa da esku hartzeko eta kontserbatzeko irizpide komun batzuk sartu direla 
Euskal Kultura Ondarearen EAEko Erregistroan inskribatutako kultura-ondasunetan, bai eta 
berariazko proiektu tekniko bat egiteko betebeharra ere, esku-hartzearen memoriarekin batera. 
Gainera, babes berezia eta ertaina duten kultura-ondasunetan baimendutako esku-hartze 
moten erregulazio xehatua ezartzen da. Bestalde, ondasun higiezinen ingurunearen erregulazioa 
azpimarratzen da, eta horien mugaketa babestutako ondasunak behar bezala babestu eta 
balioesteko beharrezkoa denean baino ez da egingo.

Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 9. artikuluan kultura-
ondare higiezina babesteko kategoriak zehazten dira, eta ezartzen da EAErako interesa dutelako 
babes bereziko eta ertaineko kultura-ondasun deklaratzen diren ondasun higiezinak kategoria 
hauetako batean sailkatu beharko direla:

a) Monumentua: giza jarduerak sortutako eraikuntza edo obra materiala, unitate berezia 
osatzen duena. Hau da, giza jarduerak sortutako eraikuntza edo obra materiala, unitate 
berezi bat eratzen duena.

b) Monumentu-multzoa: lege honetan babesten diren balioetako batzuk izateagatik kultura-
unitate bat osatzen duten ondasun higiezinen multzoa, modu jarraituan edo jarraitutasunik 
gabe kokatuta daudenak, eta balio horien garrantzia eskatzen ez zaienak hura osatzen 
duten elementu indibidualei.

c) Gune arkeologiko edo paleontologikoa: intereseko aztarna arkeologiko edo 
paleontologikoak daudela egiaztatu den gunea da.

d) Lorategi historikoa: gizakiak mugatutako eta diseinatutako espazioa, balio eta ezaugarri 
natural eta kulturalak dituena.

e) Kultura-ibilbidea: herri, eskualde eta herrialde desberdinen arteko elkartrukearekin eta 
elkarrizketarekin zerikusia duen kultura-esanahia duen komunikazio-bidea.

f) Kultura-eremua: natura-, lur-, kosta- edo ibai-eremua, landa-eremua, hiri-eremua edo 
hiri-ingurua, zeinetan esanahi desberdinak identifikatzen baitira, ukigarriak zein ukiezinak.

Jarduera arkeologiko eta paleontologikoei buruzko araubide berezia ezartzen da, honako 
definizio hauen arabera:

a) Prospekzio arkeologikoa: lurraren miaketa da, mota guztietako aztarna historiko, 
arkeologiko edo paleontologikoak bilatzera zuzendua. Erabili beharreko teknikaren 
arabera, honelakoa izan daiteke:
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• Ikusizko prospekzioa: lurrazaleko miaketa da, lurra azterketarekin, arkeologia- edo 
paleontologia-intereseko materialen bilketa ekar dezakeena.

• Prospekzio geofisikoa: lurpearen azterketa, zientzia fisikoen aplikazioaren bidezkoa.

• Prospekzioa laginekin: eremu mugatu batean lurra ateratzea da, lekuan aztarnategi 
arkeologiko bat dagoela egiaztatzeko. Testuinguruaren araberako lehen ebidentzia 
arkeologikoak agertzen diren momentuan amaitutzat emango da.

b) Zundaketa arkeologikoa: aztarnategi arkeologiko baten sekuentzia estratigrafikoa 
ezagutzeko egindako dimentsio txikiko indusketa da, osotasunari eta proportzioari 
dagokionez.

c) Indusketa arkeologikoa: aztarna arkeologikoak eta paleontologikoak ikertu, dokumentatu, 
lurpetik atera edo erauzteko jarduera da, sedimentuen estratigrafiaren arabera.

d) Kontrol arkeologikoa: interes arkeologikoa izan dezakeen gune bati eragiten dioten edo 
eragin diezaioketen lanen prozesu batean esku hartzea da. Lan horiek ikuskatu egin behar 
dira, eta, hala badagokio, neurri egokiak ezarri behar dira bertan agertzen diren interes 
arkeologikoko ebidentziak edo elementuak kontserbatu edo dokumentatu ahal izateko.

e) Labar-artearen azterketa: metodo arkeologikoaren eta haren testuinguruaren bidez iker 
daitezkeen labar-adierazpenak aztertzera, dokumentazio grafikora eta erreproduzitzera 
bideratutako landa-lanen multzoa da.

f) Altxaeren azterketa estratigrafikoa: metodologia arkeologikoaren aplikazioa da, eraikinen 
eraikuntza-bilakaera aztertzeko eta ezagutzeko. Ez da jarduera arkeologikotzat hartuko 
metodo edo prestakuntza hezitzailea ezagutzea edo ikastea helburu duten altxaeren 
azterketa estratigrafikoa, ondasunean eraginik ez baldin badute.

g) Jarduera paleontologikoak: jarduera paleontologikotzat hartuko dira landa-lanak, 
prospekziokoak, zundaketakoak, hondeaketakoak edo kontrolekoak, baldin eta eremu 
paleontologikoa aztertzen bada, betiere metodologia arkeologikoa aplikatu behar ez 
bada; kasu horretan, arkeologia-gune gisa tratatuko da.

Era berean, legearen 65. artikuluan “ustezko arkeologia-gune batzuk” definitzen 
dira, hala nola aztarna arkeologikoak daudela uste den eremuak, eta, beraz, egin nahi diren 
obren sustatzaileak, hirigintza-lizentzia eman aurretik, orubearen edo eraikuntzaren balio 
arkeologikoari eta obren proiektuak izan dezakeen eraginari buruzko azterlan bat aurkeztu 
behar du. Foru-aldundiek arautu behar dute zein kasutan ez den beharrezkoa azterlan hori 
aurkeztea proiektu arkeologikoa egiteko. Eta, lortutako informazioan oinarrituta, babes bereziko 
edo ertaineko KIO deklarazioaren bidez babesaren bidezkotasuna zehaztea, edo babesa merezi 
duten kultura-baliorik ez duela adieraztea.

6/2022 Dekretua, urtarrilaren 11koa, Euskal Kultura Ondarearen Euskal Autonomia 
Erkidegoko Erregistroari buruzkoa.

6/2019 Legearen 23. artikuluak Euskal Kultura Ondarearen EAEko Erregistroa eratzen du 
kultura-ondasun higiezinak, higigarriak eta ez-materialak babesteko eta kudeatzeko tresna gisa, 
eta bertan inskribatuko dira deklaratu diren babes bereziko eta babes ertaineko ondasunak. 
Eusko Jaurlaritzan kultura-ondarearen arloko eskumena duen sailak kudeatuko du erregistro 
hori. Dekretu honen bidez, haren antolaketa eta funtzionamendua ezartzen dira.
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Erregistroan funtsezko babes-eginkizuna gauzatu denez, idazkunak modu erraz eta 
eraginkorrean kudeatu behar dira, inskripzio-sistema arin baten bidez, baina, aldi berean, 
erregistratutako datuen zorroztasunari, formalismoari eta egiazkotasun sinesgarriari 
dagokienez erregistro publiko baten bermeak izan behar ditu. Era berean, titularren eta 
ukituen eskubideek (haien irudirako eskubidea, intimitatea, datu pertsonalak...) artxibo eta 
erregistro publikoetara iristeko eskubide unibertsala orekatzea eskatzen dute, Euskal Kultura 
Ondarearen EAEko Erregistroari esleitutako babes-helburuak betetzeko ezinbestekoak diren 
datuak jasota.

3.3. KATALOGAZIORAKO IRIZPIDEAK. KONTZEPTU-ESPARRUA.
 
Ondasun Babestuen Katalogoan aurreratu den bezala, hirigintza-plangintza orokor 

berriaren testuinguruan hiri-ondarea babesteko berariazko tresna den aldetik, helburu orokorra 
izan behar du modu koherentean antolatzea hiribilduari kultura-ondare gisa dituen ondasun eta 
espazioen kontserbazioa, modernizazioa eta berritzea, haren ondare-balioak, balio morfologikoak, 
arkitektonikoak, historikoak, hirikoak, paisaiakoak eta kultura-esanahikoak identifikatuz eta 
birformulatuz. Eta hori guztia, betiere kontuan hartuta hiribilduaren hiri-ondarearen esanahia, 
honen erreferente eta irudi gisa, eta memoria kolektiboaren gordailu moduan.

Zalantzarik gabe, babes berezikotzat jotako higiezinak arkitektura mungiarraren 
bikaintasunaren adierazgarri dira, baina horiek ezin dira banaka ulertu, inguratzen dituen 
testuinguru sozial, funtzional eta historikotik aparte. Hiribildu osoa kontuan hartuta soilik 
antzeman daiteke kulturan izan duen papera, eta tokiko nortasuna historian zehar izan duen 
eraikuntza material eta kulturalaren emaitza da.

Hiriko eraikin eta espazio bakoitzak hiribilduaren historiaren zati bat erakusten du, eta 
bere nortasuna eraikitzen laguntzen du: bide-egitura, tokiko arkitektura, espazio libreak, 
lurraldea... Elementu monumentalak ezin dira substratu horretatik bereizi, ezta herrian dauden 
alderdi immaterialetatik ere, elementu guztiak modu koherente eta ordenatuan erlazionatzeko 
gai baitira. Horiek guztiek Mungian forma urbanoa, esanahi historikoa eta balio historiko eta 
artistikoak definitzen laguntzen dute.

Testuinguru horretan oinarritzen da proposatutako Ondasun Babestuen Katalogoaren 
Aurrerapena. Hiribildua bera ondare moduan ulertzearen ikuspuntu batean oinarritutako 
testuingurua da, hirikoa eta kulturala batzen dituen kontzeptua, eta Katalogoaren Aurrerapena 
egiteko abiapuntua dena. Horrela, babes daitezkeen elementuetan, hiribilduaren eraikuntzan 
egin duten edo egiten duten ekarpenaren ondorio diren balioak identifikatu nahi izan dira, bai 
ikuspegi morfologikotik, bai historikotik eta kulturaletik, berezko ezaugarri material eta formalei 
dagozkien balioen neurri berean edo neurri handiagoan.

Balio horiek pisu espezifiko erabakigarria izan behar dute kasu batzuetan, eta beste 
batzuetan, ordea, pisu horrek nabarmen aldatuko du elementuaren bokazioa, herria eraikitzeko 
egiten duen ekarpenagatik. Beraz, elementu bakoitzaren balio historiko, artistiko, morfologiko 
eta testigantzakoen identifikazioa beti multzoari dagokionez, hau da, zatiek osotasun bati – 
hiribilduari – egiten dioten erreferentziagatik, horrek ematen baitio zentzua elementu bakoitzaren 
babes indibidualari. Horrek ondare-legatuaren benetakotasuna, osotasuna, irakurgarritasuna 
eta iraunkortasuna ematen ditu.

Benetakotasuna. Izan ere, hiriaren balioen kontserbazioa ondasunaren adierazpen den 
balio osoa transmititzeko behar diren elementuen proportzio handi baten kontserbazioaren 
mende dago, bai eta egungo eta etorkizuneko harreman eta funtzio dinamikoak mantentzearen 
mende ere, funtsezkoak baitira bere izaera bereizgarriari eusteko.
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Osotasuna. Elementuek eta balioek izaera unitarioa eta ukigabea duten maila da. Faktore 
horrek, hiri bizi baten kasuan, historian zehar izan duen bilakaera eta egokitzapena izan behar du 
kontuan, bere balio eta ezaugarrietako bat den aldetik.

Irakurgarritasunak kultura-balioak daramatzaten elementuek balio horietan inplizituki 
dauden esanahiak eta identitatea behatzaileari transmititzeko (esplizituak egiteko) duten 
gaitasunari egiten dio erreferentzia. Gizarteak balioak erraz atzematen dituela bermatzeaz gain, 
transmititutako mezua bakarra eta koherentea izan dadila bermatu behar da, bai norbanakoaren 
ikuspegitik (elementuarena), bai multzoaren ikuspegitik (hiriarena, hiri-paisaiarena).

Eta iraunkortasunak ondarearen babesa eta ondare horrek etorkizuneko belaunaldiei 
utzitako ondarea bateragarri egiteko beharrari egiten dio erreferentzia, ondare horrek gaur 
egun duen erabilera eta aprobetxamenduarekin, kultura-ondareak balio eta baliabide gisa duen 
zeregina lotuz. Ondarea kontserbatzearen helburuetako bat gizarteak aprobetxatzea izan behar 
da, ekonomiaren, moralaren, gizartearen, adimenaren eta abarren ikuspegitik.

Ondarea zaintzeak ez du berez helburua izan behar, baizik eta bitarteko bat, egungo eta 
etorkizuneko belaunaldiei esanahi, ezagutza, identitate eta bestelako multzo bat transmititzeko 
eta gizartea hura mantentzen inplikatzeko. Benetakotasuna, osotasuna, irakurgarritasuna eta 
iraunkortasuna dira ondare-balioak gizarteak behar bezala transmititu eta aitortu ahal izatea 
bermatuko duten faktoreak.

3.4. KATALOGAZIORAKO LORTU NAHI DEN EGITURA  

Mungiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko ondasun babestuen katalogazioa honako 
sistema hauen bidez egituratzea proposatzen da:

1. Arkeologia-Ondarea Babesteko Sistema. Lurrazalean, lurpean edo urpean izaera 
historikoko ondasun higiezinak dauden eta metodologia arkeologikoarekin azter 
daitezkeen udal-mugarteko eremuetan aplikatuko litzateke, ondasun horiek erauzi diren 
ala ez kontuan hartuta, eta administrazio eskudunak ezarritakoa aplikatuko zaie, interes 
publikoa babesten duen kautelazko araubidea eskatzen dutelako. Era berean, beharrezkoa 
izango da Ondare Arkeologiko Emergentea babesteko kautelazko araubide bat ezartzea. 
Babes-araubide hori azalera-kota baten gainean dauden ondasun higiezinek osatuko 
dute, eta horiek metodologia arkeologikoarekin azter daitezke, haien kontserbazio-egoera 
edozein dela ere.

2. Ondare Arkitektonikoa Babesteko Sistema. Ondare-balio indibiduala dutenei buruzkoa. 
Higiezin bakoitzari babes-maila bat esleituko litzaioke, oraindik ere kontserbatzen diren eta 
babes integrala bermatzen duten balioen arabera ezarriko litzatekeena, edota higiezinaren 
oinarrizko ezaugarriak mantentzea bermatuko luketena, babes-maila bakoitzerako eta 
higiezin bakoitzerako baldintza orokor batzuen arabera.

3. Babes Etnologikoko Sistema, hau da, aurreko babes-sistemen babes-arauditik eratorritako 
babes-neurriak bateratze moduan ulertua. Bereziki, ondare arkitektonikoari dagozkionak 
dira.

3.4.1. ONDARE ARKEOLOGIKOA BABESTEKO SISTEMA.

Gaur egun, onartu egiten da herrien nortasun kulturala ezagutzeak eta ulertzeak 
berebiziko garrantzia duela gizarteen garapenerako. Alde horretatik, ondare arkeologikoa 
oinarrizko tresna da giza jardueren lekukotza emateko denboran zehar; beraz, horiek babesteak, 
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kudeatzeak eta balioesteak historia erabat ezagutzea eta interpretatzea ahalbidetuko du, bai 
gure belaunaldiarentzat, bai etorkizunekoentzat.

Arkeologia Ondarea Babesteko Sistemak honako helburu hauek ditu:

• Inguruko kokalekuak, kontserbazio-egoera eta narriadura-arriskua ezagutzeko 
beharrezkoak diren baliabideak ezartzea.

• Babes-eremuak definitzea, aurreko puntuan ezarritako irizpideen arabera.
• Aztarnategi horiek babesteko eta balioztatzeko eredu bat sortzea.

Ondare Arkeologikoa, Azpikoa eta Emergentea babesteko tresna gisa, Mungiako Hirigintza 
Antolamenduko Plan Orokorrean honako babes-maila hauek ezarriko lirateke.

1. A gradua. Babes bereziko kultura-ondasun izendatutako arkeologia-eremuak. Honako 
eremu hauek hartzen dira kontuan:

• Berreagako Herrixka Gotortua eta Nekropolia. 388/2013 Dekretua, uztailaren 16koa, 
Zamudioko, Mungiako eta Gamiz-Fikako (Bizkaia) Berreagako herrigune gotortuaren 
eta nekropoliaren arkeologia-gunea, Monumentu-Multzo kategoriarekin, kultura-
ondasun gisa kalifikatzen duena. (2013/07/24ko EHAA, 141. zk.). Adierazpenean 
zehaztutako eremua forma obalatuko eremu bat da, hego-ekialdean deformatua, 
eta 325 metroko kota egiten du ipar-ekialdeko muturrean eta ipar-hegoaldeko 
hegaletan. Hego-ekialdeko muturrean, igoera hasten denean itxiko litzateke, 331 
eta 334 metroko erpinen artean, 325 metroko lerroan hego-ekialdeko ertzarekin 
topo egin arte.

• “Bilboko Burdin Hesia eta defentsak” Monumentu-Multzoari dagokiona. 
195/2018 Dekretua, abenduaren 26koa, Bilboko (Araba eta Bizkaia) Burdin Hesia 
eta defentsak, Monumentu Multzo kategoriarekin, Kultura Ondasun gisa kalifikatzen 
dituena. EHAA, 5. zk. (2019-01-08). Elementu hauek dira:

Babes bereziko 1. Eremuan integratuak.

- MUNF01: Lauromendiko metrailadorearentzako 1. kokalekua.
- MUNF02: Lauromendiko metrailadorearentzako 2. kokalekua.
- MUNF03: Lauromendiko metrailadorearentzako 3. kokalekua.
- MUNF04: Arkotxako metrailadorearentzako 1. kokalekua.
- MUNF05: Arkotxako metrailadorearentzako 2. kokalekua.
- MUNF06: Kanteraren defentsa-egitura.
- MUNF07: Kanterako metrailadorearentzako 1. kokalekua.
- MUNF10: Artetxetamendiko metrailadorearentzako 2. kokalekua.
- MUNF11: Artetxetamendiko metrailadorearentzako 3. kokalekua.
- MUNF12: Artetxetamendiko 3. babesleku pasiboa.
- MUNF13: Berregaseko metrailadorearentzako 1. kokalekua.
- MUNF14: Berregaseko metrailadorearentzako 2. kokalekua.

Bigarren mailako babeseko 2. eremuan integratuak.

- MUNF08: Kanterako metrailadorearentzako 2. kokalekua.
- MUNF09: Artetxetamendiko metrailadorearentzako 1. kokalekua.
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A graduak esan nahi du izaera arkeologikoko monumentu-multzo horiei Euskal Kultura 
Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen VI. tituluko I. kapituluko 2. atalean 
(Babes bereziko kultura-ondasunen araubide espezifikoa) jasotako zehaztapenak 
aplikatuko litzaizkiekeela. Eta, bereziki, 6/2019 Lege honen 38. artikuluaren 2. zenbakian 
garatzen diren esku-hartze arkeologikoetan errespetatu beharreko irizpideei dagozkienak. 
Edonola ere, dagozkien dekretuetan ezartzen diren zehaztapenak gailenduko dira.

2. B gradua. Babes ertaineko kultura-ondasun izendatutako arkeologia-eremuak. Honako 
eremu hau hartzen da kontuan:

• Mungiako hirigune historikoa. Monumentu-multzoa. 1994ko irailaren 9ko Agindua 
(EHAA 194ko zk. (1994/10/11). Jatorrizko hiribildua aurreko herrixka baten gainean 
sortu zen, ziurrenik monasterio baten inguruan eratua, XI. menderako dokumentatua. 
Hiribildu gisa sortu izanaren arrazoien artean, defentsa-izaerakoak (Behe Erdi Aroko 
gatazkaren ondorioz) eta estrategikoak aipatu behar dira, bidegurutze batean 
baitago (Bilbo-Bermeo eta Gernika-Plentzia). Jatorrizko barrutiaren trazadura 
bi kale nagusitan baino ez da gorde: Yusera eta Susera (San Pedro eta Bekokale); 
Billelako dorrea (1390 inguruan eraikia, jada desagertuta dagoen harresiaren 
ebidentzia gisa) eta San Pedro eliza. Gaur egungo Bekokalea, ziurrenik, Errege Bide 
zaharraren ibilbidearekin bat dator. Bere etxeen atzealdearekin batera, harresia 
igaroko litzateke. Etxadiak oso eraldatuta daude eta egitura gotiko bereizgarria 
galdu dute beren egituran. Harresiari dagokionez, eta Herri Gutunean agertzen den 
informazioari jarraituz, jatorrian salbuetsita zegoen, baina hiribilduaren garapen 
demografikoak etxe batzuk atzealdeko horma gisa anexionatzea eragin zuen.

Eremu arkeologiko horretarako, deklaratutako aginduan ezarritako zehaztapenez 
gain, Euskal Kultura Ondareari buruzko 6/2019 Legean aurreikusitako babes-
araubide komun eta espezifikoak aplikatzea proposatuko da, Euskal Kultura 
Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen VI. tituluko I. kapituluko 3. 
atalean (babes ertaineko kultura-ondasunen araubide espezifikoa). Eta, bereziki, 
6/2019 Legearen 38. artikuluaren 2. zenbakian garatzen diren esku-hartze 
arkeologikoetan errespetatu beharreko irizpideei dagozkienak.

3. C gradua. Gradu honen barne bi egoera bereizten dira:

1. Ustezko arkeologia-gune deklaratutako arkeologia-guneak. Kultura, Gazteria eta 
Kirol sailburuordearen 1997ko maiatzaren 5eko Ebazpenaren bidez adierazitakoak. 
(1997/06/06ko EHAA, 10. zk.). Deklarazio horretan, higiezin bakoitzean balizko 
arkeologikotzat jotzen diren elementuak mugatzeko gako alfabetikoak adierazten 
dira. Elementu hauek dira:

• (A) GAKOA: eraikinaren hormen arteko eremua.
• (B) GAKOA: eraikinaren hormen artean dago, eta 15 metrotik gora eraikinaren 

inguruan, kanpoko ertzetatik aurrera.
• (C) GAKOA: elementuak hartzen duen eremua gehi 5 metro haren inguruan, 

kanpoaldeko ertzetatik abiatuta.
• (D) GAKOA: higiezinak eta hari erantsitako instalazioek hartzen duten eremua.
• (E) GAKOA: planimetrian definitutako eremu zehatza.
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Ustezko arkeologia-guneak honako hauek dira:

FITXA 
ZK.

IZENDAPENA
(GAZT.) IZENA MUGAKETAREN 

KODEA
5 FERRERÍA OLALDE Olalde burdinola D
6 IGLESIA DE SANTA MARÍA Andra Maria eliza A

8
TEMPLO Y NECRÓPOLIS DE SAN MARTÍN DE 
ATXURI (POR UNIFICACIÓN DE LAS FICHAS 
NUMERADAS ANTERIORMENTE COMO 7 Y 8)

Atxuriko Done Martie tenplua 
eta nekropolia (San Martin) 
(lehengo 7 eta 8. Fitxak bat 
eginda)

E

9 CASERÍO JANERA Janera baserria A
10 CASERÍO LAUPENES Laupenes baserria A
13 CASERÍO ELORTZA Elortza baserria A
14 ERMITA DE SAN ANDRÉS DE BILLELA Billelako San Andres baseliza E
15 CASERÍO BIRLEKOETXEBARRI Birlekoetxebarri baserria A

16 ERMITA DE SAN MIGUEL DE ZUMETZAGA Zumetzagako Done Mikel 
baseliza (San Miguel) B

17 IGLESIA DE SANTA MARÍA Andra Maria eliza A

18 FERRERÍA Y MOLINO DE TROBIKAOLA (ANTES 
FICHAS 18 Y 19, AHORA UNIFICADAS)

Trobikaola burdinola eta errota 
(lehengo 18 eta 19 fitxak bat 
eginda)

D

19 MOLINO DE TROBIKERROTA/TROBILLA Trobika/Trobilla errota D

20 ERMITA DE SANTA MARINA Y SAN IGNACIO Santa Marina eta San Ignazio 
baseliza A

21 CASERÍO DE TROBIKA Trobika baserria A
22 FERRERÍA DE MANTSORIZ Mantsoriz burdinola D
24 FERRERÍA-MOLINO DE OLATXU Olatxu burdinola-errota D
25 CASERÍO DE ITURRIAGA Iturriaga baserria A
26 CASERÍO MASUSTEGI Masustegi baserria A
27 MOLINO TXARANDA Txaranda errota E

28 ERMITA DE SANTA MARÍA MAGDALENA Andra Maria Magdalena 
baseliza B

29 MOLINO DE AXPE Axpe errota E
30 IGLESIA DE SANTIAGO Done Jakue eliza A
32 TÚMULO DE ZUMETZAGA II Zumetzaga tumulua II C

2. Euskal Kultura Ondareari buruzko 6/2019 Legearen babesean babesteko proposatutako 
beste arkeologia-gune batzuk, Bizkaiko arkeologiaren panorama orokorrean interes 
nabarmena dutelako. Eremu hauek dira:

• 11. Estrada baserria
• 33. Larrauri errota
• 34. Bolus errota
• 35. Arizena errota
• 36. Errotabarri errota
• 37. Abrutikoerrota errota
• 38. Limboko errota
• 39. San Anton ermita
• 40. Ometxe baserria
• 41. Torre baserria
• 42. Santa Elena de Emerandoko nekropolia. 

C graduaren arabera, Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 
65. artikulua betez, eremu, orube edo eraikin horietan, egin nahi diren obren jabeak 
edo sustatzaileak, hirigintza-lizentzia eman aurretik, orubearen edo eraikuntzaren balio 
arkeologikoari eta obra-proiektuak izan dezakeen eraginari buruzko azterlan bat aurkeztu 
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beharko du. Bizkaiko Foru Aldundiak arautuko du zein kasutan ez den beharrezkoa azterlan 
hori aurkeztea proiektu arkeologikoa egiteko. Azterketa egin ondoren, Foru Aldundiak 
erabakiko du proiektu arkeologikoaren beharra, eta, hori guztia ikusita, obra-lizentziaren 
aurreko baimena emango du.

Lortutako informazioan oinarrituta, babes bereziko edo ertaineko kultura-intereseko 
ondasun izendatzearen bidez zehaztuko da babesa egokia den ala ez, edo babesa merezi 
duen kultura-baliorik ez duela egiaztatuko da, eta, beraz, ez zaio inolako babesik emango.

Babes bereziko IKO deklarazioa aukeratzen bada, A graduko ondasunetarako xedatutakoari 
jarraituko zaio, baldin. Ordea, babes ertaineko BIC deklarazioa aukeratzen bada, 6/2019 
Legearen VI. tituluko I. kapituluko 3. atalean xedatutakoa beteko da.

SORTZEN ARI DEN ONDARE ARKEOLOGIKOAREN BABESA.

Babes arkitektonikoko maila hauetan sartutako higiezinak osatzen duten eta azaleratzen 
ari den Ondare Arkeologikoa babestea proposatzen da:

• 1. maila, babes berezikoa.
• 2. maila, babes ertainekoa.

Hasiera batean, garatu beharreko jarduera arkeologiko mota Altxaeren Analisi 
Estratigrafikoa izango litzateke, eraikinen eraikuntza-bilakaera aztertzeko eta ezagutzeko. Hala 
ere, Landetxo Goikoa baserrirako (babes bereziko kultura-ondasuna), uztailaren 9ko 170/1996 
Dekretuan jasota dagoen babes arkeologikoko araubideari jarraituko zaio. Dekretu horren bidez, 
Monumentu kategoriako kultura-ondasun gisa kalifikatu zen, eta haren babes-araubidea ezarri 
zen.

USTEKABEKO AURKIKUNTZEN BABESA.

Aztarna arkeologikoen ustekabeko aurkikuntzak, edozein arrazoirengatik eta udalerriko 
edozein puntutan, Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legean edo horiek 
ordezkatzen dituzten legezko xedapenetan xedatutakoaren arabera arautuko dira. Eta, beraz, 
lege horren 74. artikuluan ezarritakoaren arabera, jabari publikokoak izango dira.

Ustekabeko aurkikuntzatzat hartuko dira euskal kultura-ondareari dagozkion balioak 
dituzten objektu eta aztarna materialen aurkikuntzak, zoriz edo edozein motatako lur-kentze, 
eraispen edo obren ondorioz sortutakoak.

Ustekabeko aurkikuntzak berehala jakinarazi beharko zaizkio Foru Aldundiari edota 
dagokion udalari. Nolanahi ere, udalak 48 orduko epearen barruan jakinarazi beharko dio Foru 
Aldundiari.

Aurkikuntzaren arrazoia lurrak mugitzea edo edozein motatako obrak egitea baldin bada, 
Bizkaiko Foru Aldundiak edo, larrialdi kasuetan, Mungiako alkatetzak, 48 orduko epean diputazio 
horri jakinarazita, lanak berehala etetea agindu ahal izango dute, gehienez ere 15 egunez. 
Geldiarazte horrek ez dakar inolako kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik. Beharrezkoa izanez 
gero, Foru Aldundiak etenaldia mantendu ahal izango du dagokion jarduera arkeologikoa egiteko.

Bizkaiko Foru Aldundiak bere gain hartuko ditu proiektu arkeologikoa idazteko eta 
gauzatzeko kostuak, beharrezkoa izanez gero, Eusko Jaurlaritzak eragindako ondasuna 
deklaratzeko espedientea irekitzen duenean izan ezik.
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Kasu hauetan aplika daitekeen jarduera arkeologikoa, agertutako aztarnen izaera eta balio 
zientifikoaren araberakoa izango da.

Inoiz ez dira ustekabeko aurkikuntzatzat hartuko Kultura Ondasun edo ustezko arkeologia-
ondasun izendatutako arkeologia-eremuetan aurkitutako elementu arkeologikoak.

3.4.2. ONDARE ARKITEKTONIKOA BABESTEKO SISTEMA.

Plan Orokorra Antolatzeko Aurrerapen honetan, katalogatutako higiezin bakoitzerako 
babes-maila bat zehazten da, higiezinaren babes osoa edo oinarrizko ezaugarrien mantentzea 
bermatu nahi duena. Higiezin bati esleituko zaion babes-maila, oraindik kontserbatzen diren eta 
bertan babestu behar diren balioen arabera ezarriko da (elementuak, zonak edo eraikinaren 
osotasuna). Bi maila hauek ezarri dira:

a) 1. maila. Babes berezia
b) 2. maila. Babes ertaina.
c) 3. maila. Oinarrizko babesa

A.1. 1.MAILA, BABES BEREZIKOA

Babes Bereziko 1. maila honetan higiezin bakarra dago, EAEko Kultura Ondarearen 
Erregistroan inskribatua:

Landetxo Goikoa baserria. Uztailaren 9ko 170/1996 Dekretuaren bidez, kultura-ondasun 
izendatu zen, Monumentu kategoriarekin, eta haren babes-araubidea ezarri zen. Dekretuak 
babes arkeologikoaren araubidea jasotzen du. (1996/07/22ko EHAA, 140. zk.).

Baserria 1510. urtean eraiki zen gutxi gorabehera. Euskal Herriko landa-etxebizitzen 
alerik arkaikoenetakotzat jotzen da, eta baserri gotiko-errenazentisten artean sailkatzen da. 
Oinplano laukizuzeneko eraikin luzanga da; bi isurkiko teilatua du, gailurra fatxada nagusiarekiko 
perpendikularra da, eta bi solairuko altxaera eta ganbara ditu. Fatxada nagusiak hiru moduluz dago 
osatua. Alboetako biak, erdikoarekiko aurreratuak, harlangaitzezkoak dira, eta harlanduzkoak 
dira ertzetakoak. Beheko solairuan, bi bao dinteldu daude, jatorrizkoak ez direnak, eta goiko 
aldean, ojiba-bao bikiak, harlandu monolitikoz landutako hari bikoitzarekin. Erdiko gorputzean, 
inprenta handiko arkupe dinteldua irekitzen da. Apaindura geometrikoa duten zurezko piezen 
bastidorea eta goiko solairuaren itxitura izan zenaren zenbait ohol eta arkutxo kontserbatzen dira. 
Itxitura original hori egurrezko pantaila bat zen, hiru erregistrotan antolatutako lama eta taula 
mihiztatuz egina. Eraikina suebaki sendoz zatituta dago zeharka, eta jatorrizko egituraren zati 
bat sekzio handiko haritzezko zutoinez egina dago. Era berean, lehen solairuan taula mihiztatuko 
panelen hondarrak kontserbatzen dira. Gaur egun, “Olentzero”ren etxearen funtzioa du.

Ondasun horri nahitaez aplikatu beharko zaizkio dekretuan jasotako deklarazioaren 
araubide partikularra eta, nolanahi ere, Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 
6/2019 Legearen VI. tituluko I. kapituluko 2. atalean aurreikusitako babes-araubide komun eta 
espezifikoak.

A.2. 2.MAILA, BABES ERTAINEKOA.

Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen Lehen Xedapen 
Gehigarrian ezarritakoaren arabera, babes-maila honetan sartzen dira Euskal Kultura Ondareari 
buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen babesean kultura-ondasun deklaratutako ondasunak, 
baldin eta Euskal Kultura Ondasunaren EAEko Inbentario Orokorrean sartu badira. Ondasun 
horiei derrigorrez aplikatu beharko zaie kasuan kasuko deklarazioaren araubide partikularra, 
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halakorik balego, eta, betiere, Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 
VI. tituluko I. kapituluko 3. atalean aurreikusitako babes-araubide erkidea eta berezia.

Kultur Ondarearen EAEko Erregistroan inskribatzeko proposatu diren higiezinak dira. 
Honako hauek:

FITXA ZK. IZENDAPENA AUZOA
1 UDALETXEA Mungia
3 LEON ARRUZA ETXEA Mungia
5 JAI-ALAI ETXEA Mungia
7 VILLA LUISA ETXEA Mungia
9 SAN PEDRO ELIZA Mungia
12 BILLELA DORREA Mungia
15 ZUMETXAGAKO SAN MIGUEL ELIZA Larrauri
17 LARRAURIKO SANTA MARIA ELIZA Larrauri
21 VILLA MERCEDES ETXALDEA Larrauri
22 SANTIAGO APOSTOL ELIZA -
28 ERDIZUBI ERROTA Larrauri
29 OLABARRI ERROTA Larrauri
30 ERROTABARRI ERROTA Markaida
34 LIMBEKO ERROTA Zabalondo
40 LOPENA BASERRIA Atxuri
41 ORMAETXE BASERRIA Atxuri
42 ABADENE BASERRIA Basozabal
47 BEASKOA BASERRIA Zabalondo
81 ZARDOYA OTIS, S A Billela
97 UTRON 1 ETXEA Hirigunea
110 ESKOLAK Hirigunea
116 VILLA TANGER ATEA Larrauri
117 VILLA TANGER Larrauri
54-1 LARRAURIKO HILERRIA. ARANA FAMILIAREN PANTEOIA Larrauri
54-2 LARRAURIKO HILERRIA. GOYENECHE  PANTEOIA Larrauri

Mungiako Eremu Funtzionaleko LPParen XIII. eranskinean Euskal Autonomia Erkidegoko 
Monumentu edo Monumentu Multzo izendatzeko proposatutako ondasun guztiak aurreko 
zerrendan jasota daudela jakinarazten da.

Eta kontuan izan behar da Zumetxagako San Migel ermitarako, Kultura sailburuaren 
1994ko urriaren 21eko Aginduaren bidez (1994/11/17ko EHAA), Kultura Ondasun deklaratzeko 
espedientea ireki zela, baina ez zela amaitu. Igaro den denbora kontuan hartuta, espediente hori 
iraungitzat jo behar da, Kultura Ondasun izendatzeko proposamenari eustearen kaltetan izan 
gabe.

C. 3.MAILA, OINARRIZKO BABESEKOA

Maila honetan sartuko lirateke HAPOak babestu beharreko elementuak izateagatik, 
gutxienez kanpoko inguratzailean, balio indibiduala aitortzen dien tokiko intereseko higiezinak, 
eta beren ingurunearekin lotutako balio babesgarriak aitortzen dituzten eta hiri-giro edo -paisaia 
jakin baten konfigurazioan egiten duten ekarpena aitortzen duten irudiak. Aurrerapen honetan 
honako higiezin hauek proposatzen dira:
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FITZA   ZK. IZENDAPENA AUZOA
2 SANTA ELENA ERMITA Emerando
4 SANTA MARIA ELIZAREN HONDARRAK Mungia
6 AGUIRRE ETXEA Mungia
8 SAN CRISTOBAL PORTADA Mungia
10 SAN MARTIN ERMITA Emerando
13 SAN ANTONIO ABAD ERMITA Belako
14 SAN SALVADOR ERMITA Markaida
16 EGIA-ABADENA JAURETXEA Larrauri
18 BERTEIZKO UDAL HILERRIA Berteiz
19 ALIPIO JAUREGIA Larrauri
20 SAN LORENTZO ERMITA -
25 LLONAKO SANTA MARIA ERMITA Llona
26 UR DEPOSITUA -
31 ATXURI ERROTA Atxuri
33 OLATXU ERROTA Llona
38 LANDETXO BASERRIA Atxuri
43 ETXEBARRIA BASERRIA Billela
44 TELLAETXE BASERRIA Billela
45 BARTENGO ETXEBARRI BASERRIA Elgezabal Auzotegui
46 TROBIKA BASERRIA -
48 GANGOITIENA BASERRIA Zabalondo
49 URRUTIKOETXE BASERRIA Llona
50 ALKARTASUNAREN ITURRIA Arnaga
51 ATXURIZUBIKO ITURRIA Atxuri
52 ARNAGAS ETXEA Arnaga
53 SAN MARTIN ERMITA Atxuri
64 CALDERAS MUNGIA Billela
65 MANUFACTURAS ELECTRICAS, SA Billela
72 ARTECHE INSTRUMENTACION Y SISTEMAS ELECTRICOS S.A. Billela
74 EAHSA Zabalondo
76 PRADO HERMANOS Y COMPAÑÍA S.A. -
80 JABONERA BILBAINA, S.A. Billela
89 GOIRI URRUTIENA BASERRIA Basozabal
90 SAN JOSÉ KOMENTUKO KAPERA Larrauri
91 NEURKETA PROBALEKUA -
92 SAN PEDRO FRONTOI ITXIA -
93 SAN PEDRO FRONTOI IREKIA -
94 MUNGIAKO FRONTOIA -
95 MUNGIAKO PROBALEKUA Billela
96 LARRAURIKO FRONTOIA Larrauri
122 SAN JOSE EGOITZA Larrauri
124 ETXEA BERMEO 38 ERREPIDEAN Larrauri
130 ETXEA TXIRRO-BIDEA Larrauri
137 GALAÑE BASERRIA Maurola
142 MITXELENE BIDEA 3 BASERRIA Zabalondo
143 ITURBALTZAGA 20 BASERRIA Iturbaltzaga
146 SUETZA BASERRIA Hirigunea
149 IXKOA BASERRIA -
150 MARTATEGI BASERRIA -
153 ARESTI 1 BASERRIA Larrauri
157 BASERRIA LARRAURIN Larrauri
18-1 BERTEIZKO HILERRIA. SOLANO ETA ECHEBARRIA PANTEOIA Berteizko hilerria
18-2 BERTEIZKO HILERRIA. ARRUZA ETA URRUTIA PANTEOIA Berteizko hilerria
18-3 BERTEIZKO HILERRIA. IDENTIFIKAZIORIK GABEKO PANTEOIA Berteizko hilerria
18-4 BERTEIZKO HILERRIA. ARRIETA ETA MARCAIDA PANTEOIA Berteizko hilerria
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18-5 BERTEIZKO HILERRIA. MENDIGUREN ETA TORRE PANTEOIA Berteizko hilerria
18-6 BERTEIZKO HILERRIA. MUGUIRE ISASI PANTEOIA Berteizko hilerria
18-7 BERTEIZKO HILERRIA. ELORRIAGA RECALDE PANTEOIA Berteizko hilerria
64-1 CALDERAS MUNGIA. BULEGOAK -
64-2 CALDERAS MUNGIA. NABEAK -
65-1 MANUFACTURAS ELÉCTRICAS. BULEGO ETA PRODUZKIOAREN ERAIKINAK Billela
65-2 MANUFACTURAS ELÉCTRICAS. PABILIOI BERRIA Billela
76-1 PRADO HERMANOS Y CÍA. BULEGOAK -
76-2 PRADO HERMANOS Y CÍA. PABILIOIAK -
80-1 COBARESAKO NABEAK Billela

Mungiako Eremu Funtzionalaren LPParen XIV. eranskinean udal-plangintzak babes-
sisteman sartzeko proposatzen diren ondasun guztiak aurreko zerrendan sartuta daudela 
jakinarazten da.

Ondasun hauentzat babes-araubide orokor bat definituko da, babes eraginkorrerako egin 
daitezkeen esku-hartzeak mugatuko dituena, fatxaden eta inguratzaileen balioak ez ezik, barne-
antolamendua ere kontuan hartuta, hala badagokio. Inola ere ezin izango dira bota, ez osorik, 
ez partzialki.

3.4.3. BABES ETNOLOGIKOKO SISTEMA.

Mungiako Ondare Etnologikoko ondasuntzat joko dira tokiko kultura tradizionalaren alderdi 
material, sozial eta espiritualetan adierazpide garrantzitsuak diren edo izan diren erabilerak eta 
jarduerak, eta, gainera, hondakin fisiko identifikagarriak utzi dituztenak, ondasun higiezinak 
edo higigarriak izan. Nekazaritza eta abeltzaintzako jarduerekin lotutakoak dira: baserriak eta 
errotak, edozein babes-maila dutela ere.

1. JANERA BASERRIA
2. LAUPENES BASERRIA
3. ELORTZA BASERRIA
4. BARTENGO ETXEBARRI BASERRIA
5. TROBIKA BASERRIA
6. GANGOITIENA BASERRIA
7. URRUTIKOETXE BASERRIA
8. GOIRI URRUTIENA BASERRIA
9. BASERRIA TXIRRO-BIDEAN
10. GALAÑE BASERRIA
11. MITXELENE BIDEA 3 BASERRIA
12. ITURBALTZAGA 20 BASERRIA
13. SUETZA BASERRIA
14. IXKOA BASERRIA
15. MARTATEGI BASERRIA
16. ARESTI I BASERRIA 
17. BASERRIA LARRAURIN
18. OLABARRI ERROTA
19. ERROTABARRI ERROTA
20. LIMBEKO ERROTA
21. ERDIZUBI ERROTA
22. ATXURI ERROTA
23. OLATXU ERROTA
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AM.4/
HIRIGINTZA-ARAUAK. KARAKTERIZAZIOAREN 
AURRERAPENA

4.1. ERREGULAZIO ONAREN PRINTZIPIOAK BETE IZANAREN JUSTIFIKAZIOA.

Mungiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorra xedapen orokorreko izaera du, eta haren 
nahitaezko xedapenak Hirigintzako Arauetan eta antolamenduko planoetan adierazten dira; 
behin argitaratu eta gero izango dituzte ondorioak, eta indarraldi mugagabea izango dute, 
hargatik horiek aldatzea edo berrikustea eragotzi gabe.

Mungiako izaera orokorreko hirigintza-plangintza berriak, arau juridikoa den aldetik, 
udalerriaren gizarte-, ekonomia- eta ingurumen-garapenean berebiziko eragina duena, kalitate 
juridikoa izan behar du, plana onartzea eta gauzatzea zailtzen duten akatsak saihesteko, eta, 
azken batean, udalerriko plangintza-tresna nagusiari segurtasun juridikoa emateko.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 
Legearen (APAPEL) 129. eta 130. artikuluek ezartzen dutenez, erregelamenduak egiteko ahalmena 
gauzatzeak, Konstituzioari, Autonomia Estatutuari eta legeriari egokitzeaz gain, erregulazio 
onaren printzipioei erantzuten die: beharrari, eraginkortasunari, proportzionaltasunari, 
segurtasun juridikoari, gardentasunari eta efizientziari.

Laburbilduz, edozein xedapen orokorrek justifikatu behar du beharrezkoa, eraginkorra, 
neurrikoa, irisgarria (gardena) eta eragingarria dela, eta hartzaileei segurtasun juridikoa 
ematen diela. Plangintza-tresnetan hartutako erabakiak justifikatzeko eskakizuna Antolamendu 
Justifikazioko Memorian adierazi behar da. Memoria horrek, alderdi sozialekin, teknikoekin edota 
ekonomikoekin zerikusia duten beste alderdi batzuei erantzuteaz gainera, Planaren araudiari 
dagokionez, APAPELek zerrendatutako printzipio horiek betetzen direla adierazi behar du.

Lehenik eta behin, premia- eta eraginkortasun-printzipioei jarraiki, araugintza-ekimena 
interes orokorreko arrazoi batek justifikatu behar du, lortu nahi diren helburuen identifikazio 
argian oinarritu behar du, eta hura lortzeko tresnarik egokiena izan behar du (39/2015 Legearen 
129. artikuluaren 2. paragrafoa).

Kasu honetan:

a) Mungiako plangintza orokorra berraztertzeko beharra, Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzko 2/2006 Legera (EAELHL) egokitutako Hiri Antolamenduko Plan Orokorra eginez, 
Aurrerapen honen Sarrera atalean azaldua izan da.

b) Era berean, HAPOak eta, ondorioz, haren hirigintza-araudiak bilatzen dituzten interes 
orokorreko arrazoiak, urriaren 30eko 7/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 3. 
artikuluan ezarritako interes publikoko xedeak udal lurraldean gauzatzea dira. Helburu 
horiek lurralde- eta hiri-garapen jasangarria adierazten dute, eta horiei nahitaez erantzun 
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behar die edozein plangintza-tresnak, bai eta I. tituluko EAEko hirigintzaren printzipio 
orokorrei ere:

• Garapen iraunkorraren printzipioa.
• Interes publikoaren mende jartzeko printzipioa.
• Hirigintza-plangintzaren eskumen-printzipioa.
• Hitzarmen-printzipioa.
• Hirigintza-antolamenduaren koherentzia-printzipioa.
• Herritarren parte-hartzearen printzipioa.
• Informazio publikoaren printzipioa.

Azken batean, Hirigintza Arauetan jasota geratuko da Mungiako HAPOaren helburua 
dela hiriaren eta udal-lurraldearen garapen iraunkorra eta kohesionatua ziurtatzea, 
aurreikuspenak arrazionalizatuz herritarren beharrizan eta gaitasunen arabera, 
eta, betiere, lehenetsiz hiria kontserbatzeko eta hobetzeko jarduketak, dagoeneko 
eraldatuta eta degradatuta dauden lurzoruen berrerabilpena, lurzoruaren eraldaketa 
berriak sustatu beharrean. Helburu hori bat dator 2019ko Espainiako Hiri Agendaren 
1. helburuarekin, hau da, lurraldea antolatzearekin eta lurzorua zentzuz erabiltzearekin, 
kontserbatzearekin eta babestearekin, eta jarduera-ildo gisa ezartzen du lurzoru birjinaren 
kontsumoa murriztea, biztanleriaren dinamiketara eta jarduera ekonomiko berrietara 
egokituz, dagoeneko eraldatuta dagoen lurzoruaren produktibitatea sustatuz.

Era berean, HAPOak hiri-jasangarritasunari lotutako beste helburu espezifiko batzuk 
txertatuko ditu, erabileren hurbiltasuna eta dibertsifikazioa eta mugikortasun eraginkorra 
bultzatzen baititu. Azken finean, Mungiako hiri-lurralde eredua klima-aldaketaren 
eraginetara egokitzea eta horren prebentzioan aurrera egitea lortu nahi da (2019ko 
EBAOren 3.1 helburua). Ildo horretan, hirigintza-arauetan neurri sorta bat ezarri behar 
da, azpiegituretan eta eraikinetan iraunkortasun-eskakizunak txertatzeko.

c) Era berean, Berrikuspenaren helburua da genero-ikuspegia txertatzea hiriaren 
antolamenduan, kontuan hartuta emakumeen eta gizonen artean desberdintasunak 
daudela hiri-espazioak, -azpiegiturak eta -ekipamenduak eskuratzeari eta erabiltzeari 
dagokionez. Kudeaketa egokia bermatzen da hirigintza-jarduketetan eta hirigintza-
eraldaketarako jarduketetan emakumeen eta gizonen beharrizanei erantzuteko.

Horretarako, plangintza orokorrak (eta garapen-plangintzak) gizon eta emakumeen arteko 
eta gizarte-taldeen arteko berdintasun-helburuak garatzen lagundu nahi du. Urbanizazio 
berriko jarduketen eta berritze-jarduketen antolamendu xehatuak honako zehaztapen 
hauek bete beharko ditu:

• Sortuko diren espazio libre publikoek kalitatezkoak, seguruak eta inklusiboak izan 
beharko dute.

• Oinezkoentzako sare irisgarri, seguru eta kalitatezkoa definitu behar da, lurzoru 
urbanizagarriaren sektorearen edo barne-erreformarako eremuaren elementu 
egituratzaile gisa.

• Ekipamendu publikoen zuzkidurak hiri-berrikuntzako sektorea edo eremua 
txertatzen den unitate funtzionalaren beharrak bete beharko ditu. Lehentasuna 
emango zaio auzoko funtzio anitzeko ekipamenduak definitzeari.

• Etxebizitzen tamaina eta tipologia askotarikoak ziurtatuko ditu, herritarren premia 
desberdinetara egokitzeko.
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• Kokatuta dagoen inguruko eta eremuko mugikortasun-sistema aztertuko du, 
oinezkoen, bizikleten, garraio publikoaren eta ibilgailu pribatuen sarearen 
konektibitatea eta irisgarritasuna zehazteko.

d) Era berean, plangintza berriak lagundu egin behar du onurak eta kargak era egokian 
banatzen eraldaketa-jarduketa bakoitzaren esparruan, eta bermatu behar du 
komunitateak parte-hartze egokia izango duela sortzen diren gainbalioetan.

e) Hirigintza-erabileretarako eta hiri-ekipamendu egokietarako erabilgarritasuna 
bermatzea, bai eta etxebizitza duina eskuratzeko aukera ere, etxebizitza babesturako 
erreserba nahikoak ezarriz.

Adierazitako interes orokorreko helburuak lortuko direla bermatzeko hartutako tresnaren 
egokitasuna egiaztatuta geratzen da legediak berak erreserbatu duelako Plan Orokorrera 
udalerriaren egiturazko antolamendua ezartzeko funtzioa (EAELHLren 61. artikulua), eta funtzio 
publikoa da hirigintza-ahalaren egikaritza (7/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 4. artikulua), 
eta, beraz, nahitaez gauzatu beharrekoa.

Bigarrenik, (39/2015 Legearen 129. artikuluaren 3. atala), proportzionaltasun-
printzipioaren arabera, arau-proposamenak arauarekin bete beharreko premiari erantzuteko 
ezinbestekoa den erregulazioa jaso beharko du, eskubideak gutxiago murrizten dituen edo 
hartzaileei betebehar gutxiago ezartzen dien beste neurririk ez dagoela egiaztatu ondoren.

Proportzionaltasun-printzipioa betetzeko, Plan Orokorreko hirigintza-araudiak, gutxienez, 
indarrean dagoen hirigintza-legeriak ezarritako beharrezko zehaztapenak jasoko ditu, hots, 
EAELHLren 61. artikuluan (Plan Orokorraren funtsezko edukia) adierazitakoak. Hau da: udalerri 
osoaren egiturazko antolamendua; eta HAPOak hiri-lurzoru finkatuaren kategorian sartzen duen 
hiri-lurzoruaren antolamendu xehatua. Eta hori guztia arauzko eskakizunekin osatuta.

Nolanahi ere, HAPOari arau-kalitatea emateko helburuarekin, 39/2015 Legearen 129. 
artikuluaren 3. ataletik ondorioztatzen den sinplifikazio-irizpidea onartzearen saiakera egingo 
da, aplikatu beharreko beste lege-testu batzuetan txertatutako arau-erreprodukzioak edo lortu 
nahi diren helburuetarako beharrezkoak ez diren erregulazioak saihestuz.

Hori dela eta, hirigintza-jardueran eragina duen legerian indarrean dauden legezko eta 
arauzko xedapenetara joko da, eta ez da beharrezkoa ez den kopiarik egingo. Hirigintza-arauetan 
jasotako indarreko lege- eta erregelamendu-aginduei buruzko erreferentziak egindakotzat 
hartuko dira Plana indarrean jarri ondoren emandakoak aplikatzeari kalterik egin gabe, eta 
erreferentzia horiek automatikoki ordezkatutzat joko dira agindu horietan aldaketak edo 
ordezkapenak egiten badira.

Era berean, Planaren Ingurumen Azterlan Estrategikoan ezarritako baldintzak, bai eta 
Hirigintza-jarduketen eremuetarako Adierazpenean bertan jasotakoak ere, eraldaketa-jarduketa 
bakoitzaren fitxetan jasotako antolamendu- eta gauzatze-baldintzen zehaztapen osagarritzat 
hartuko dira.

Hirugarrenik, 39/2015 Legearen 129. artikuluaren 4. atalak ezartzen duenez, segurtasun 
juridikoaren printzipioa bermatzeko, araugintza-ekimena modu koherentean gauzatuko da 
gainerako ordenamendu juridikoarekin, nazionalarekin eta Europar Batasunekoarekin, arau-
esparru egonkor, aurreikusgarri, integratu, argi eta ziurtasunezkoa sortzeko, errazago ezagutzeko 
eta ulertzeko eta, ondorioz, pertsonek eta enpresek errazago jarduteko eta erabakiak hartzeko.
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Gainerako ordenamendu juridikoarekin bat etortzeko beharra ez da segurtasun-baldintza 
bat soilik; horrez gain, haren baliozkotasuna bermatzearen eta hura deuseztatzeko arriskurik ez 
egotearen baldintza ere bada.

Legezkotasunaren eta arau-hierarkiaren printzipioa aplikatuz, HAPOaren zehaztapenak 
ezin izango dira legeen eta erregelamenduen aurkakoak izan, eta lurralde-plangintzako 
sistemaren arau eta gidalerroekin bat etorri beharko dute.

Plan Orokorraren araudia ulergarria izan behar da, barneko edo bestelako arauekin 
antinomiarik izan gabe. Horretarako, kontzeptu orokorrak definitzeko erregulazioa sartuko da, 
artikuluak laburragoak eta bikoiztasunik gabeak izan daitezen, eta erregulazio argia eta ulergarria 
izan dezaten, segurtasun juridikoaren printzipioa babesteko.

Antinomiarik egon ez dadin, etengabe berrikusiko dira xedapen guztiak eta haien 
Antolamendu-Memoria, izapidetze-fase guztietan, eta testuak araztuko dira.

Ildo horretan, ideia hau indartu behar da: HAPOaren dokumentazio guztiak unitate 
koherente bat osatzen du, eta haren dokumentu guztiek, Informazio Memoriak izan ezik, eduki 
loteslea dute; hala ere, irismen bereizia dute, beren edukien arabera eta bakoitzerako adierazten 
den maila esplizituarekin.

Nolanahi ere, araudi zehatz bat ezarriko da interpretazio-irizpideak ezartzeko eta 
Planaren zehaztapenen arteko nagusitasuna zehazteko, arau-multzoaren azterketa zehatzaren 
ondoren iraun dezaketen antinomiak ezabatze aldera.

Horretarako, EAELHLren 58. artikuluan ezarritako arauak errespetatuko dira:

• Egiturazko hirigintza-antolamenduaren zehaztapenek plangintza orokorraren berezko 
maila hierarkikoa izango dute. Plan orokorrean jasotako gainerako zehaztapenek 
antolamendu xehatuaren maila izango dute.

• Antolamendu xehatuaren zehaztapenak ezingo dira egiturazko antolamenduaren 
zehaztapenen aurkakoak izan.

Gainera, hirigintza-xedapenak interpretatzeko irizpide espezifiko hauek aplikatuko dira 
osagarri gisa:

1. Plana osatzen duten dokumentuek izaera unitarioa dute, haien izaera osagarriagatik 
eta barne-koherentziaren presuntzioagatik; beraz, haien zehaztapenak dokumentu 
bakoitzaren espezifikotasunaren eta xedearen arabera interpretatuko dira, bai eta haien 
erabaki guztien interpretazio integratzaile batetik ere, Planaren xede eta helburuak 
kontuan hartuta, bere Justifikazio Memorian adieraziak daudenak.

2. Egiturazko antolamendu-mailaren eta antolamendu xehatuaren mailaren Plan Orokorreko 
zehaztapenen artean kontraesanik badago, egiturazko mailako antolamendua nagusituko 
da.

3. Interpretazio-irizpide unibertsalak aplikatuta modu harmonikoan konpondu ezin diren 
maila bereko Planeko arau-zehaztapenen artean desberdintasunak edo kontraesanak 
hautematen baldin badira, honako arau hauek aplikatuko dira gatazka konpontzeko arau 
gisa:
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a) Arauetan eta fitxetan (antolamendukoak eta kudeaketakoak) jasotako idatzizko 
xedapenek (letraz edo zenbaki-parametroz) lehentasuna izango dute antolamendu-
planoetan sartutako edozein zehaztapenen gainetik. Fitxak, eranskin gisa, arauen 
parte dira. Fitxen edukia eta arauak bat ez badatoz, fitxaren eduki espezifikoa 
nagusituko da arauen adierazpenaren gainetik, salbu eta antolamendu-memoriatik 
fitxan jasotako idazketan akatsen bat dagoela ondorioztatzen bada.

b) Fitxetan termino unitarioetan edo ehunekotan islatutako adierazpenak ez badatoz 
bat termino absolututan adierazitakoekin, haiei emango zaie lehentasuna azken 
hauen aurrean, errealitate zehatzean aplikatzeko garaian.

c) Antolamendu-planoetako grafikoekin fitxetan sartutako xedapen grafikoen arteko 
desadostasunak planoetan ezarritakoen alde ebatziko dira.

d) Ondasun Babestuen Katalogoan berariaz ezartzen diren zehaztapenen eta HAPOko 
dokumentuaren gainerako arau-zehaztapenen artean sortzen diren desadostasunak 
ebazteko, katalogatutako ondasuna babesteko araubide handiena duten Katalogoko 
xedapenak aplikatuko dira lehentasunez.

e) Planaren arau-planoetan sartutako zehaztapen grafikoen artean desberdintasunik 
gertatuz gero, espezifikoenak (desberdintasunaren xede den gaiarekin duten lotura 
zuzenari dagokionez) nagusituko dira espezifikotasun txikienekiko eta xehetasun 
handienekiko (izendatzaile txikiena eskalan) txikienekiko (izendatzaile handiena 
eskalan), salbu eta Planaren gainerako zehaztapenetatik bestelako interpretazio bat 
agerian geratzen bada. Kontraesanik balego zehaztapen grafikoen eta plano berean 
agertzen diren testuen arteko antolamendu-plano baten barruan, zehaztapen 
grafikoa gailenduko da.

4. Aurretik azaldutako arauak aplikatu ondoren zalantzak baldin badaude, honako hauek 
lortzeko mesedegarriagoak diren interpretazioak aplikatuko dira lehentasunez: hirigintza-
aprobetxamenduaren eta hiri-ekipamenduen arteko oreka; espazio libre handienak; 
babestutako ondarearen kontserbazio onena; natura-ingurunearen, paisaiaren eta hiri-
irudiaren hondamen txikiena, bai  eta kolektibitatearen interes orokorrena ere.

Udalari dagokio, noski, plana aplikatzean sortzen diren interpretazio-arazoak ebaztea, 
txosten tekniko-juridikoa egin ondoren. Txosten horretan interpretazio-aukera posibleak jasoko 
dira. Gai horien ebazpena argibide-jarraibide gisa edo planteatutako kontsultei erantzuteko 
jarraibide gisa txertatuko da planean, eta erregulartasunez argitaratuko da, gardentasunaren eta 
Administrazioaren jardueran bidezko konfiantza izatearen printzipioen arabera. Interpretazioak 
egiturazko antolamenduari dagozkion zehaztapenei eragiten badie, Udalak, ebazpena eman 
aurretik, hirigintza- eta lurralde-antolamenduaren arloan eskumena duen sailaren irizpena 
eskatuko du.

Interpretazio-zalantzak saihesteko, hirigintza-arauak idaztean hizkuntza-estiloa zainduko 
da. Hirigintzako arau juridikoen kontzeptu-konplexutasunak –oro har– beste gai batzuk arautzeko 
eskatzen dena baino hizkuntza-adierazpen landuagoa eskatzen duela ahaztu gabe, ahalegina 
egingo da oreka bilatzeko kontzeptu-zorroztasunaren, sintaxiaren zuzentasunaren eta herritar 
gehienek araua irakurtzea eta ulertzea erraztuko duten adierazpenen artean. Edonola ere, estilo 
argia eta erraza aplikatuko da.

Zehaztapen bakoitzaren arau-irismena identifikatuko da, derrigortasunaren mailaketa bat 
ezarriz, eta zuzenean eta osorik lotesleak direnak, gidalerroen irismena dutenak (azken emaitzari 
dagokion lotura) eta gomendio izaera dutenak bereiziko dira.
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Laugarrenik, 39/2015 Legearen 129. artikuluaren 5. atalak ezartzen duenez, gardentasun-
printzipioa aplikatuz, administrazio publikoek aukera emango dute indarreko araudia eta hura 
egiteko prozesuaren berezko dokumentuak modu erraz, unibertsal eta eguneratuan eskuratzeko; 
argi eta garbi definituko dituzte arau-ekimenen helburuak eta horien justifikazioa hitzaurrean 
edo zioen azalpenean; eta aukera emango dute hartzaile izan daitezkeenek parte-hartze aktiboa 
izan dezaten arauak egitean.

129/2015 artikuluaren 5. ataleko gardentasunari buruzko erregulazio hau bete egiten da 
HAPO bat egin eta onartzearen kasuan, izapidetzen den bitartean herritarrek parte hartu behar 
dutelako, HAPOaren Antolamendu Memorian erabakiak arrazoitu behar direlako, eta, azkenik, 
Egunkari Ofizialean osorik argitaratu behar delako eta Udalari Planaren edukia herritarrei 
ezagutarazteko betebeharra ezarri zaiolako.

Bosgarrenik, 39/2015 Legearen 129. artikuluaren 6. atalak ezartzen du, efizientzia-
printzipioa aplikatuz, arau-ekimenak beharrezkoak ez diren administrazio-kargak edo karga 
osagarriak saihestu behar dituela eta, bere aplikazioan, baliabide publikoen kudeaketa 
arrazionalizatu.

Planaren araudiak ez du barne hartuko hiri- eta lurralde-eredu berrian ezarritako 
helburuak beteko direla bermatzeko beharrezkoak ez diren izapiderik, eta baliabide publikoen 
arrazionalizazioarekin bat etorriko da.

Seigarrenik, 39/2015 Legearen 129. artikuluaren 7. atalak xedatzen duenez, araugintza-
ekimenak oraingo edo etorkizuneko gastu edo diru-sarrera publikoei eragiten dienean, “haren 
ondorioak kuantifikatu eta baloratu beharko dira, eta aurrekontu-egonkortasunaren eta finantza-
jasangarritasunaren printzipioak betetzearen mende jarri”.

Agindu hori betetzeko, plangintza orokor berriaren proposamenarekin batera, ekonomia- 
eta finantza-bideragarritasunari buruzko azterlan-dokumentua egingo da (azpiegiturak eta 
zerbitzuak ezartzeko kostuen ebaluazioa), baita HAPOaren Jasangarritasun Ekonomikoari buruzko 
Txostena edo Memoria ere (bertan, beharrezko azpiegiturak ezartzeak eta mantentzeak eta 
ondoriozko zerbitzuak emateak udal Ogasun Publikoan izango duen eragina haztatuko da), baita 
bere antolamendu xehatua Plan Orokor xehatuan jasotzen duten hiri-inguruneko jarduketen 
bideragarritasun ekonomikoari buruzko memoria ere.

Aurreko ataletan deskribatutako proposamenen zehaztapenak HAPOaren dokumentuan 
jaso behar dira Araudian, hau da, HAPOak barne hartzen dituen hiri-prozesu guztiek bete behar 
dituzten eskubide eta betebeharren multzo xehatuan, eta modu errealean garatu ahal izan behar 
dira kudeaketa esaten diogunaren bidez.

HAPOaren araudia egitea ez dagokio Aurrerapenaren fase honi, baizik eta hasierako 
onespenaren dokumentua idazteari, baina komeni da horrekin lotutako zenbait alderdi 
gogoratzea, Aurrerapeneko proposamenen antolamendua, erregulazioa eta bideragarritasuna 
ezartzeko laguntza gisa.
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4.2.  MUNGIAKO HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN XEDEARI 
BURUZKO XEDAPEN OROKORRAK

Hiri Antolamenduko Plan Orokor ororen berezko xedea udalerriaren egiturazko hirigintza-
antolamendua eta antolamendu xehatu arautua (hiri-lurzoru finkatuarena) ezartzea da.

HAPOaren edukia lurraldearen antolamenduan eta ingurumenaren babesean eragina 
duen ordenamendu autonomikora egokituko da, baita aplikatu beharreko Estatuko oinarrizko 
legeriara ere.

HAPOak udalerriko plangintza orokorraren aurreko tresnaren berrikuspen osoa ekarriko 
du. Orain arte indarrean egon den plangintza orokor hori osorik ordeztuko eta indargabetuko 
da Plan berria indarrean jartzen denean, plan berriaren arauetan berariaz aurreikusiko diren 
iragankortasun-ondorioak izan ezik. HAPOak, halaber, 1997ko Arau Subsidiarioen garapen-
plangintza eta haren aldaketak ondoriorik gabe uzteko gaitasuna du. Hala ere, oro har, 
gaur egun indarrean dagoen garapen-plangintzari eutsi egingo zaio eta plangintza berriak 
errespetatu egingo du, eta, eskuarki, Plangintza Erantsiaren Eremu (PEE) gisa identifikatuko 
dira.

Plan Orokorraren indarraldia. Mungiako HAPOak indarraldi mugagabea izango du, berau 
ordeztuko duen berrikuspen osoa onartzen ez den bitartean, balizko aldaketak edo berrikuspen 
partzialak alde batera utzi gabe. Programatutako aurreikuspenen gutxieneko iraupena 16 
urtekoa izango da, eta Udalak, epe hori igarotakoan, egiaztatu egin beharko du ea egokia den 
epe hori berrikustea.

Bestetik, HAPOaren Hirigintza Arauetan HAPOaren berrikuntza-araubide bat xedatuko 
da, EAELHLren 102. artikulutik 107. artikulura bitartekoekin eta 46/2020 Dekretuaren 34. 
artikulutik 35. artikulura bitartekoekin bat etorriz, bereziki, horren berrikuspen aurreratua 
eskatzen duten arrazoiak adierazita.

Bestalde, beharrezkoa da HAPOaren Arauetan Plan Orokorra kudeatzeko lurralde-
gobernantzari buruzko kapitulu bat sartzea. Kapitulu honetan, agindu hau ezarriko da: 
Udalak sustatu eta ziurtatu egin behar du herritarrek eta eratutako erakundeek parte har 
dezaten hirigintza-antolamenduko jardueraren kudeaketan eta garapenean beren interesak 
defendatzeko; informazio- eta ekimen-eskubideak zaintzeko; eta eskubide horiek bermatu edo 
zabaltzen dituzten jarduketak sustatzeko.

Planaren beraren ebaluazio- eta jarraipen-tresnaren erregulazioa araudian sartu behar 
da. Egokitzat jotzen den erregulazioa honako hau da:

1. Mungiako Udalak bere eskumeneko hirigintza-egikaritzako jardueraren ebaluazio- eta 
jarraipen-txostena egin behar du bi urtean behin. Txosten horretan, gutxienez, urbanizazio-
jarduketen ingurumen- eta ekonomia-jasangarritasuna hartu behar da kontuan.

2. Ingurumenari buruzko txostenak Plan Orokorra gauzatzeko jardueraren garapena 
ebaluatuko du, Ingurumen Azterlan Estrategikoan identifikatzen diren eta hirigintza-
jardueraren jasangarritasunean duen eragina hobekien islatzen duten adierazleen arabera. 
Jasangarritasun ekonomikoari buruzko txostenak aztertuko du egindako jarduketek eta 
hurrengo bi urteetan egin beharrekoek zer eragin izango duten udal-ogasunean, behar 
diren azpiegiturak ezarri eta mantentzeari, ondoriozko zerbitzuak abiarazi eta emateari, 
eta ekoizpen-erabileretara bideratutako lurzoruaren nahikotasunari eta egokitasunari 
dagokienez.
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3. Udaleko osoko bilkurak txosten horren berri izango du, eta lurralde-antolamenduaren eta 
ingurumenaren alorrean eskumena duten udalaz gaindiko administrazioei bidaliko die. 
Txostenaren emaitza irizpide gisa erabiliko da Planak zuzenean ezatzen dituen hirigintza-
programazio eta -kudeaketako zehaztapenak doitzeko.

4. Lurzoruaren eta Hiri Birgaitzearen Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 
7/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 22.4 artikuluan ezartzen denaren arabera, 
hirigintza-eraldaketako jarduketen antolamendurako tresna guztiek Jasangarritasun 
Ekonomikoari buruzko Txosten edota Memoria bat izan beharko dute.

Hirigintza-Arauetan, hiri-lurzoru finkatuaren eta finkatugabearen araubide juridikoa 
gehituko da, bai eta lurzoru urbanizagarriarena eta urbanizaezinarena ere, EAELHLren II. tituluko 
III. kapituluari egokituta; era berean, eraldaketa-jarduketen araubidea urriaren 30eko 7/2015 
Legegintzako Errege Dekretuaren aurreikuspenetara egokituko da.

4.3. EGITURAZKO ANTOLAMENDUARI DAGOZKION ZEHAZTAPENAK ETA 
ANTOLAMENDU XEHATUARI DAGOZKIONAK IDENTIFIKATZEA.

Ikuspegi sistematikotik, HAPOaren Hirigintza Arauak bi liburu bereizitan banatzea 
proposatzen da.

Hirigintza-Arauen I. liburua egiturazko antolamenduaren izaera duten zehaztapenek 
osatuko dute, eta II. liburua, berriz, antolamendu xehatuari dagozkion zehaztapenek 
(nahitaezkoak nahiz aukerakoak).

Indarrean dagoen araudia aztertuta, zehaztapen-taldeak beren izaeraren araberako 
identifikazioa honako hau da:

4.3.1.  EGITURAZKO ANTOLAMENDUARI DAGOZKION ZEHAZTAPENAK.

Udal-mugartearen egiturazko antolamendua Planak hartutako lurralde-eredua eta hiri-
garapenekoa definitzen duten jarraibideek eta egitura orokorrak osatzen dute, lurraldearen 
okupazioa modu koherentean antolatzeko, hiri-bilakaeraren eta iraunkortasun-irizpideen 
arabera, natura- eta hiri-ingurumenaren kontserbazioa bermatzeko eta lurraldean biztanleria-
mugimenduak ziurtatzeko.

Udalerriaren egiturazko hirigintza-antolamendua, EAELHLren 53. artikuluaren arabera, 
honako zehaztapen hauek osatzen dute:

1.  Oro har:

a) Hiri-bilakaeraren eta lurzoruaren okupazioaren estrategia udalerri osoan.

b) Udal-mugarte osoko lurzoruaren sailkapena, hiri-lurzoru, lurzoru urbanizagarri 
eta lurzoru urbanizaezin gisakoa, lurzoru urbanizagarrian lurzoru sektorizatua eta 
lurzoru sektorizatugabea bereiziz.

c) Kalifikazio globala, lurzoru guztia zonatan zatituta, eta, gainera, erabilera publikoko 
zonak eta erabilera pribatuko zonak bereizita.

d) Garapen-plangintza egiteko eta onartzeko eta lurzorua programatzeko epeen 
finkapena.
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e) Jarraibideak ezartzea ingurumena babesteko, natura zaintzeko eta paisaia eta 
elementu naturalak eta artifizialak babesteko, bereziki kultura-ondareari buruzkoak.

f) Sistema orokorren sarea zehaztea.

g) Beharrezko zehaztapenak, babes publikoko araubide bati atxikitako etxebizitzen 
gutxieneko estandarrak eta zenbatekoak eta zuzkidura-bizitokietarako erreserbak 
betetzen direla bermatzeko.

h) Lurzoruaren, areen eta sektoreen sailkapeneko espazio-eremuen mugaketa 
xehetasunez berraztertzeko irizpideak, egiturazko antolamenduaren aldaketa ekarri 
beharrik gabe.

2.  Hiri-lurzoruan eta lurzoru urbanizagarri sektorizatuan, gainera:

a) Bere perimetroa mugatzea.

b) Hiri-lurzoruan, plan bereziaren bidez antolatuko diren eremuak zehaztea; eta lurzoru 
urbanizagarrian, plan partzialaren bidez antolatuko diren sektoreak zehaztea.

c) Aurreikusten diren hirigintza-eraikigarritasuna, erabilera nagusia eta erabilera 
bateragarriak finkatzea, azken horiei dagokien hirigintza-eraikigarritasunaren 
gehieneko ehunekoa adierazita.

d) Tokiko sistemen oinarrizko ezaugarriak eta urbanizazioaren gutxieneko baldintzak 
definitzea, lurzoru urbanizagarrirako lehendik dauden azpiegiturak lotzea eta 
indartzea barne.

3.  Lurzoru urbanizagarri sektorizatugabean:

a) Sektoreak mugatzeko gutxieneko irizpideak, eta, hala badagokio, egin daitezkeen 
jarduketen gehieneko edo gutxieneko magnitudeak.

b) Dauden edo aurreikusita dauden azpiegiturekiko eta sistema orokorren sarearekiko 
konexioak.

c) Erabilera bateraezinak edo debekatuak eta baimendu edo ezar daitezkeen erabilerak 
esleitzea.

d) Hala dagokionean, lurzoru-erreserbak mugatzea, lurzoru-ondare publikora 
bideratzeko.

4.  Lurzoru urbanizaezinean:

a) Lurzoruaren kalifikazioa, Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetan (2019) eta Eremu 
Funtzionalaren Lurralde Plan Partzialean horretarako aurreikusitako kategoriak 
gehituz eta, hala badagokio, Plan Orokorrak xedatzen dituen azpikategoriak gehituz.

b) Lurzoru urbanizaezinaren antolamendua, kategoria bakoitzean onartu eta 
debekatutako erabilerak eta eraikuntzak aurreikusiz.

c) Landa-guneak mugatzea, eta gune horiek plangintza bereziaren bidez antolatzeko 
irizpideak ezartzea.
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d) Lurzoru urbanizaezinean ezarri beharreko zuzkidura eta azpiegitura publikoak 
zehaztea, oinarrizko parametroak adierazita.

e) Hala dagokionean, lurzoru-erreserbak mugatzea, lurzoru-ondare publikora 
bideratzeko.

4.3.2.  NAHITAEZKO ANTOLAMENDU XEHATUAREN ZEHAZTAPENAK.

EAELHLren 56. artikuluaren arabera, hirigintza-antolamendu xehatua honako zehaztapen 
hauen bidez definitzen da:

a) Tokiko sistemak definitzea, bai eta horiek plan orokorrak zehaztutako sistema orokorren 
sarean konektatu eta integratzea ere, lege honek tokiko sistemen sare horretarako 
ezarritako gutxieneko zuzkidurak errespetatuz.

b) Programazio bakarraren xede izan behar duten jarduketa integratuak mugatzea, hiri-
lurzoru finkatugabean dauden areei eta lurzoru urbanizagarrian definitutako sektoreei 
dagokienez.

c) Lurzorua hiri-lurzoru finkatuan eta finkatugabean kategorizatzea.

d) Hiri-lurzoruan, jarduketa isolatuko erregimenean eraiki daitezkeen orubeak eta partzelak 
zehaztea.

e) Eraikigarritasun fisiko xehatuak ezartzea, hala badagokio, erabilera bateragarrien zerrenda 
xedatuz.

f) Hiri-lurzoruko nahiz lurzoru urbanizagarri sektorizatuko erabileren arteko haztapen-
koefizienteak ezartzea.

g) Eraikuntzako elementu guztien zehaztapena, eta, bereziki, eraikuntzen eta eraikinen 
oinarrizko elementu definitzaileena.

h) Lerrokadurak eta sestrak finkatzea.

i) Antolamendutik kanpo gerora geratu behar duten eraikuntza eta eraikinen identifikazio 
indibiduala.

j) Ondoren xehetasun-azterketak idazteko irizpideak, eta idazketa horretan kontuan hartu 
beharreko baldintzak eta mugak.

k) Planaren antolamenduaren ondoriozko partzelazioa eta haren ondorengo aldaketari 
aplikatu beharreko baldintzak eta mugak, zehaztutako eremu bakoitzaren gutxieneko 
partzela adierazita.

l) Antolamenduaren esparru orokorra osatzeko beharrezkotzat jotzen den beste edozein.

4.3.3.  HAUTAZKO ANTOLAMENDU XEHATUAREN ZEHAZTAPENAK.

Antolamendu xehatuari dagozkion zehaztapenak dira, eta, aukeran, Plan Orokorrean sar 
daitezke:
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a) Aurreko atalean jaso ez diren baina Hiri-Lurzoru Finkatugabean antolamendu xehatua 
osatzen duten zehaztapenak, baldin eta Plan Bereziaren formulazioa beharrezkoa ez bada.

b) Lurzoru urbanizagarriko eremuetan antolamendu xehatua osatzen duten zehaztapenak, 
Plan Partzialaren formulazioa beharrezkoa ez denean. Indarrean dagoen plangintza 
orokorreko lurzoru urbanizagarriko eremuekin bat etorriko da, baldin eta, Plan Partziala 
onartuta izan arren, gauzatu ez bada eta plangintza orokor berriak haren zehaztapenak 
errespetatzen baditu.

Kasu horietan, Hiri Lurzoru Ez finkatuan eta Lurzoru Urbanizagarri Antolatuan hautazko 
antolamendu xehatuaren zehaztapenak aplikazio zuzeneko eta lotesleko arauen izaera izango 
dute.

4.4.  SISTEMA OROKORRAK EDO TOKIKOAK ARAUTZEA.

Hirigintza-arauen kapitulu garrantzitsuetako bat sistema orokorren eta tokiko sistemen 
erregulazioa da.

Mungiako udalerriko sistema-sarea osatzen dute Plan Orokorrak edo hura garatzen 
duten plangintza-tresnek zuzkidurazko erabilera globalean edo Azpiegitura Zerbitzuen erabilera 
globalean bildutako erabilera publiko xehatutakoren baterako kalifikatzen dituzten lurzoruek, 
eraikinek edo instalazio publiko edo pribatuek.

Sistemak honelakoak izan daitezke:

a. Sistema orokorrak.
b. Tokiko sistemak.

Sistema Orokorrak, funtsean, Plan Orokorrak ezartzen duen lurraldearen egitura orokor 
eta organikoaren elementuak dira, hartzen den antolamendu-ereduaren arabera.

Tokiko sistemak ekipamendu, espazio libre, bide eta bestelako azpiegitura batzuk dira, 
zeintzuen funtzio- eta zerbitzu-giroa hiriko eremu jakin batera mugatzen dien nagusiki. Tokiko 
edo auzoko ikuspegi horretatik, egitura orokorra eta organikoa osatzen dute.

Sistema Orokorretarako lursailak jabari publikoari atxiki beharko zaizkio, eta HAPOak 
zehaztutako erabilera edo zerbitzuari atxikita egongo dira. Hala ere, azpiegitura-zerbitzutzat 
kalifikatutako sistemak, beren legeria espezifikoaren arabera, interes publikoko zerbitzua 
emateko titularraren parte izan daitezke. Era berean, Planak titulartasun pribatuko interes 
Publikoko eta Sozialeko Zerbitzu gisa kalifikatzen  dituen lursailek ez dute izaera publikoa izango.

Plan Orokorrak kokatzen diren banaketa-eremuaren ingurunea baino aprobetxamendu 
handiagoa ezartzen dien lurzoru urbanizagarriko sektoreei Sistema Orokorretarako ezarritako 
lurzoru-azalerak atxikiko zaizkie, gehiegizko aprobetxamenduaren kontura. Sistema Orokorretako 
lursailen atxikipena Banaketa-Eremukoak izanik sektoreetako esparruetatik kanpo geratzen 
direnak dira.

Hiri-lurzoru finkatugabean, Plan Orokorrak, era berean, Banaketa-Eremuaren ingurunea 
baino aprobetxamendu handiagoa duten sektore edo eremuei atxiki diezazkieke jarduketa 
isolatuetarako erabilera publikoko gisa kalifikatutako lursailak.
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Sistema Orokorretarako lurzorua, egikaritze-unitateetan sartuta dagoenean, doako 
lagapen bidez lortuko da birpartzelazio-tresna onartzean, eta lursailen titularrek eskubidea 
izango dute eskuratu daitekeen aprobetxamendua esleitzeko egikaritze-jardueran parte hartzen 
dutenean. Sistema Orokorrak aurretiaz lortu beharra balego, desjabetze edo okupazio zuzena 
aplikatu ahal izango da.

Tokiko sistemak bide-sistemara, espazio libreetara, ekipamenduetara eta zerbitzuetara 
bideratutako lursailak dira, eta haien helburu nagusia hiriko edo auzoko eremu baten zuzkidura- 
eta zerbitzu-beharrak asetzea da.

Tokiko Sistemetarako proposatutako lursailak honela lortzen dira:

a. Egikaritze-sektore edo -unitateen barruan edo haiei atxikita daudenean, nahitaezko 
eta doako lagapenaren bidez, egikaritze-jarduera garatzeko aurreikusitako zerga-
berdintasuneko prozeduren bidez, bai eta desjabetzearen edo zuzeneko okupazioaren 
bidez ere, aldez aurretik eskuratu behar direnean.

b. Gainerako kasuetan, borondatezko birpartzelazioaren bidez, dagokion lagapen-, salmenta- 
edo banaketa-akordioaren arabera, bai eta desjabetze edo okupazio zuzenaren bidez ere.

Oro har, Plan Berezia edo Plan Partziala behar duten hiri-lurzoru finkatugabeko eta lurzoru 
urbanizagarri sektorizatuko sektoreak eta eremuak honako antolamendu-irizpideetara egokituko 
dira zuzkidura-erreserbak ezartzeko:

1. Kirol-eremuak eta jolas-parkeak sektoreko irisgarritasun-zentroan edo etxadietako 
bakoitzaren erdian kokatuko dira lehentasunez, erabiltzaileei gutxieneko ibilbideak 
bermatzeko moduan.

2. Ikastetxeetarako lurzoru-erreserbak honela egingo dira:

a. Unitate osoak instalatzeko aukera emango duten taldeak bilatuz, indarrean dagoen 
hezkuntza-legediaren arabera.

b. Behar bezala banatuz, ikasleek egin beharreko distantziak ahalik eta txikienak izan 
daitezen.

3. Beste ekipamenduen egoera ezarriko da irisgarritasuna bermatzeko eta Planaren hirigintza-
egitura orokorrean integratzea lortzeko.

4. Paisaiaren elementu esanguratsuenak kontserbatu egingo dira, eta espazio publikoen 
sisteman integratzeko ahalegina egingo da.

5. Espazio libreen sistema modu egokian diseinatuko da, irisgarritasun eta zentraltasun 
egokia eskaintzeko moduan, eta bizilagunen arteko harremanak errazteko moduan 
dimentsionatu eta konfiguratuko da.

6. Toki mailako espazio libreen gutxieneko erreserbei buruzko eskakizunen ondorioetarako, 
ez dira zenbatuko % 35etik gorako gehieneko malda duten lurretan daudenak, desnibel 
horri espazio libreen eremu osoaren % 20 baino gehiagori eragiten badio. Era berean, ez 
dira zenbatuko bideen edo komunikazio-lineen babes-eremuetan edo bestelako hondar-
espazioetan daudenak, salbu eta erdiguneetan kokatutako espazio libreen zuzkidura legez 
eska daitekeen gutxienekoaren % 25 baino handiagoa bada, gutxienez.
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7. Garapen-planerako eskatutako erreserbak fisikoki ezarriko dira, eta sistema orokorretako 
ekipamenduetarako adierazitako azalerak kontuan hartu gabe zenbatuko dira, sektorearen 
fitxan bestelakorik ezartzen ez bada.

8. Zuzkidura-erreserba guztiak erabilera eta jabari publikorako izango dira.

4.5.  ERABILERAK ARAUTZEA. 

HAPOaren Berrikuspenaren Hirigintza-Arauek hirigintza-erabileren esleipenaren 
sailkapena ezarriko dute, horietan garatu nahi den xedea zehazteko eta lurzatietan horiek 
ezartzeko baldintzak arautzeko.

Plangintzak duen zehaztasun-mailaren arabera, hirigintza-kalifikazioari eta 
bateragarritasunei dagokienez, honako hauek bereiziko dira:

1. Erabilera orokorra edo bereizgarria, eta erabilera xehatua.

a. Erabilera orokorra edo bereizgarria. Oro har, lurraldearen eremu baten antolamendua 
ezaugarritzen duen hirigintza-xedea da (Hiri-Lurzoruaren eraikuntzako eremu 
homogeneoa), Hiri-Lurzoru Finkatugabearen barne-erreformako sektore eta 
eremuetara, bai eta Lurzoru Urbanizagarri Sektorizatuko sektoreetara ere. Erabilera 
orokorren multzo bakoitzean integratutako erabilera xehatuen multzoa adierazten 
du, nagusiki edo gehiengoz zonan ezartzen direnak.

b. Erabilera xehatua. Erabilera xehatua da plangintzak lursail jakin baterako 
aurreikusten duen erabilera, dela izaera nagusikoa (garapen-plangintzara bidalitako 
area edo sektoreetan sartutako azpiguneen kasuan), dela berariazkoa (lurzatiaren 
edo etxadiaren kasuan), bere hirigintza-kalifikazioaren arabera.

2. Erabilera xehatuaren intentsitatea. Erabilera xehatuak esklusiboak edo ez-esklusiboak izan 
daitezke, garatzen diren lurzatian edo eraikuntzan duten ezarpenaren intentsitatearen 
arabera:

a. Erabilera esklusiboa: hura garatzen den lurzati edo eraikin osoa hartzen du bere 
ezarpenean, dela plangintzak baimentzen duelako, dela plangintzak berak hala 
eskatzen duelako, esanbidezko kalifikazioagatik edo zonaren baldintza partikularrak 
aplikatzeagatik.

b. Erabilera ez-esklusiboa: bere ezarpenean, garatzen duen lurzatiaren edo eraikinaren 
zati bat okupatzen du, plangintzak hala eskatzen edo baimentzen duelako.

3. Erabilera xehatuarekin bateragarriak diren erabilerak: lurzatiari edo etxadiari esleitutako 
berariazko kalifikaziotik eratortzen den erabilera xehekatu nagusiaren ezarpena, batera 
edo alternatibo gisa, egin daiteke.

Erabilera bateragarria honako izaera hau izan dezake, bateragarritasunaren muga-mailaren 
arabera:

a. Izaera osagarria: lurzatian erabilera nagusiarekin berarekiko menpekotasuna izanda 
ezar daitekeen erabilera bateragarria da, hari lotuta baitago, muga bateraino.
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b. Izaera mugatukoa: lurzatian edo eraikinean erabilera bateragarria da, eta 
printzipalarekin batera ezar daiteke, harekin loturarik behar izan gabe, nahiz eta 
posizio edo proportzio jakin batean mugatu, erabilera nagusia ez desnaturalizatzeko.

c. Izaera alternatiboa: lurzatian, erabilera nagusiaren ordez ezar daitekeen erabilera 
da, inolako murrizketarik gabe.

4. Erabilera debekatua da Plan Orokorrak edo hura garatzen duten tresnek ezartzen ez 
dutena, lurralde-eremu batean antolamenduaren helburuak lortzea eragozten dutelako. 
Erabilera debekatuak dira:

a. Eskualdeko erabilera nagusia edo bateragarriak ez diren erabilerak.

b. Erabilera bateragarriak, plangintzak, hala badagokio, ezartzerakoan ezar 
diezazkiekeen intentsitate-mugak gainditzen dituztenean.

c. Zonako plangintzak berak horrela ulertzen dituenak edo beste xedapen orokor 
batzuek hala adierazten dutenak.

d. Lurralde- eta hiri-ereduarekin bateraezinak diren erabilerak.

5. Erabilera publikoak eta erabilera pribatuak.

a. Erabilera publikoak dira Administrazioak jabari publikoko ondasun baten gainean 
edo partikularrek zerbitzu publikoko araubidean egiten dituzten jarduerak.

b. Erabilera pribatuak dira partikularrek edo Administrazioak egiten dituzten jarduerak, 
zuzenbide pribatuko erregimenean, irabazi-asmoz edo dohainik ematen direnak.

HAPOko Hirigintza-Arauetan sartu nahi diren erabilera orokorren definizioa ondorengo 
hau da:

1. BIZITOKI ERABILERA GLOBALA (B): familien ohiko portaerekin gune bat osatzen duten 
pertsonei bizitoki iraunkorra ematea helburu nagusi duten eremuetan ezartzen den 
erabilera da, ahaidetasun-harremana izan ala ez.

2. HIRUGARREN SEKTOREKO ZERBITZUEN ERABILERA GLOBALA (ZT): Hirugarren Sektoreko 
Zerbitzuen erabilera globalak edo bereizgarriak barne hartzen ditu zerbitzuak ematea 
helburu duten jarduerak, hala nola merkataritza (hainbat modutan), informazioa, 
administrazioa, kudeaketa, finantza-bitartekaritzako jarduerak edo antzekoak, eta 
aisialdiko eta harremanetako bizitzarekin lotutako jarduerak.

3. INDUSTRIA ERABILERA GLOBALA (IN): produktuak lortu, ekoiztu, eraldatu eta 
konpontzera bideratutako jarduerak hartzen ditu, bai eta ondasunak, produktuak eta 
salgaiak gordailutzea, gordetzea, zaintzea eta banatzea helburu nagusi duten jarduera 
independenteak ere. Erregai hidrokarburatzaileak jendearentzat hedatzen diren zerbitzuak 
ere sartzen dira, eta ibilgailuentzako beste zerbitzu edo hornidura batzuk ere eskaini 
daitezke.

4. ERABILERA GLOBAL TURISTIKOA (TU): hirigune edo sektore bati esleitutakoa da gehiengoz 
edo nagusitasunez, antolamendu-eremuaren eraikigarritasun osoaren ehuneko berrogeita 
hamarretik (%50) gorako portzentajea duelako, erabilera esklusiboko eta ustiapen-
unitateko baldintzak betetzen dituzten turismo-ostatuak ezartzeko.
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5. ZUZKIDURA ERABILERA GLOBALA (Z): herritarrei gizarte-prestazioak emateko balio duen 
erabilera da, haien garapen integrala eta ongizatea ahalbidetzeko, hiri-bizitzaren berezko 
zerbitzuak emateko eta herritarren aisialdia eta aisialdia bermatzeko, kirolguneen eta 
berdeguneen bidez, hiriaren ingurumen- eta estetika-berrorekari laguntzeko.

6. KOMUNIKAZIOEN ETA OINARRIZKO AZPIEGITUREN ERABILERA (K-OA): pertsonen, garraio 
indibidual eta kolektiboko ibilgailuen eta salgaien mugimenduak garatzen diren espazioak 
dira, bai eta horiek aparkatuta egoteko aukera ematen dutenak edo karga hausteko eta 
beste lan osagarri batzuk egiteko aukera ematen dutenak ere. Era berean, halakotzat 
hartzen dira ura hornitzeko, saneatzeko eta arazteko, energia elektrikoa eta gasa 
hornitzeko, telefono bidezko zerbitzurako, hondakin solidoak biltzeko eta tratatzeko eta 
antzeko beste batzuetarako jarduerak egiten diren espazioak, zerbitzu horiek hornitzeko, 
kontrolatzeko eta kudeatzeko jarduerak barne hartuta.

Erabilera orokorra edo bereizgarria Plan Orokorrak berak edo garapen-plangintzaren batek 
xehatutako erabileretan garatuko da.

4.6.  INGURUMENAREN BABESA MUNGIAKO PLANGINTZA OROKOR BERRIKO 
HIRIGINTZA-ARAUETAN

Hirigintza-Arauetan arreta berezia eskainiko zaio ingurumen-babesari.

Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatzekoak diren araudietan dagoeneko jasota dauden 
xedapenak ez dira hirigintzako arauetan sartu nahi, nahiz eta Arauetan indarrean dauden 
xedapen guztiak gogorarazi.

Berariazko titulu bat egin nahi da, lurzoru-mota guztietan aplikatzekoa den ingurumen-
babesari buruzko Hirigintza-Arauetan integratzeko; nolanahi ere, erregulazioaren zati bat lurzoru 
mota bati bakarrik aplika dakioke, edukiei erreparatuta.

Titulu honetan gogoraraziko da ingurumen-azterketa estrategikoaren preskripzioetan 
jasotako ingurumen-neurri zuzentzaileak eta konpentsazio-neurriak, bai eta ingurumen-organo 
eskudunak egiten duen ingurumen-adierazpen estrategikoaren baldintzatzaileak ere, zehaztapen 
lotesleak izango direla dagozkion ondorioetarako.

HAPOa garatzeko plangintza- eta urbanizazio-tresnek, beren helburuen artean, hirigintza-
arauetan txertatzen diren babes-neurriak behar besteko xehetasunez garatzeko beharra jasoko 
dute, plangintza-figura bakoitzaren berezko funtzioen arabera eta horien aplikazioa dagokion 
neurrian.

Zehazki, hirigintza-arauetan ezarriko da ingurumena babesteko neurri jakin batzuk hartu 
behar direla hiri-hondakin solidoen saneamendu-, hornidura- eta bilketa-sistemaren garapen-
plangintzan eta urbanizazio-proiektuetan. Lurzoru berriak kargan jartzeko ur-horniduraren 
eskuragarritasuna justifikatu behar da.

Nolanahi ere, Plan Orokor honetan aurreikusitako jarduerak garatzeko planek barne 
hartzen dituzte Klimaren aldeko Hirien Espainiako Sarearen Hitzarmenaren arabera atmosferara 
CO2 gutxiago isurtzeko neurriak, plangintza-jarduketei eska dakizkiekeenak, bai eta KLIMA 2050 
Euskal Autonomia Erkidegoko Klima Aldaketaren Estrategiarekin eta Bultzatu 2050 - Euskadiko 
Hiri Agendarekin bat datozenak ere.
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Mugikortasun jasangarria sustatzeko, bizitegi-erabilerako eraikin berrietan bizikletentzako 
gutxieneko aparkaleku-erreserba eduki beharko da. Eta espazio libre publikoak urbanizatzeko 
obra-proiektuetan eta lurzatiko espazio libreen tratamendua barne hartzen duten eraikuntza-
proiektuetan, azalera iragazkorrak erabili beharko dira, eta behar-beharrezkoa den azaleretarako 
iragazgaitza den zoladuraren edo okupazioaren zenbatekoa minimizatuko da.

Hiriko landaredia hobetzeko, orube-izaera lortzeko, lurzatiaren aurrealdean zuhaizti 
nahikoa egotea proposatzen da.

Azkenik, Hirigintza-Arauetan paisaia babesteko printzipio orokor hauek hartuko dira 
kontuan.

1. Aitortzen da udalerriko herritarrek eskubidea dutela oinordetzan jasotako paisaiaz 
gozatzeko eta hura hobetzeko, bai eta paisaiaren kalitate-maila egokiez gozatzeko ere.

2. Pertsona guztiek dute jabari publikoko espazioen paisaia-kalitatea mantentzeko eta 
hobetzeko betebeharra, bai eta beren jabetzako edo aldi baterako erabiltzen dituzten 
eraikuntza eta espazio libreena ere.

3. Udala da hiriko eta naturako paisaiarako eskubidearen azken bermatzailea, eta paisaian 
eragin handiena duten erabilerak eta esku-hartzeak ezartzeari edo garatzeari dagokionez, 
informazio-, sustapen-, aholkularitza-, erregulazio-, zaintza- eta zehapen-funtzioak bete 
beharko ditu.
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AM.5/
BIDERAGARRITASUN EKONOMIKO ETA 
FINANTZARIOAREN AZTERKETAREN ETA 
JASANGARRITASUN EKONOMIKOARI BURUZKO 
TXOSTENAREN EDUKIAREN ETA EGITURAREN 
AURRERAPENA

5.1. BIDERAGARRITASUN EKONOMIKO ETA FINANTZARIOAREN AZTERKETA

Udalerriko hirigintza-plangintza orokorrak garatu beharreko Bideragarritasun Ekonomiko 
eta Finantzarioari buruzko Azterlanak ez du, oraindik, EAELHL onartu ondoren sortutako 
aurreikuspen berriei egokitutako erregelamendu-garapenik. Baina, hala ere, Bideragarritasun 
Ekonomiko-Finantzarioaren Azterlana plan orokorren ezinbesteko dokumentua da, dokumentu 
osotu bat izan dadin.

Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 
272006 Legearen 62. artikuluak ezartzen duenez, Bideragarritasun Ekonomiko-Finantzarioari 
buruzko Azterlana Hiri Antolamenduko Plan Orokor baten dokumentazioa bildu behar duen 
dokumentuetako bat da.

HAPOaren Bideragarritasun Ekonomiko-Finantzarioaren Azterketa (BEFA) dokumentu 
instrumental eta lagungarritzat hartu behar da. Bertan, hirigintza-jardueraren plangintza 
ekonomiko bideragarri bat jasoko da, udalerriaren garapenean esku hartzen duten eragile 
ekonomiko publiko eta pribatuen inbertsio-gaitasunaren estimazioaren arabera.

Bideragarritasun Ekonomiko-Finantzarioaren Azterlanari zorroztasun handiagoa emateko, 
beharrezkoa izango da bertan jasotzea, halakorik balego, inbertitzaileen hitzarmenak, planak 
eta abar, etorkizunean haien inbertsio-ahalmena arriskuan jartzen duten neurrian. Horrela, 
Azterlanak eragile horientzako plangintzarako erreferentziazko tresna izateko baldintza guztiak 
izango ditu. Bideragarritasun Ekonomiko-Finantzarioari buruzko Azterlanak, ordea, ezin du inola 
ere bermatu administrazioen jarduera ekonomikoa (Plan Orokorrari lotua) BEFAn aurreikusitako 
baldintzetan egingo denik: etorkizuneko ekitaldietan garatuko da, inplikatutako administrazio 
bakoitzaren aurrekontuen bidez.

Planaren programazioan jasotako ekintzak gauzatzeak eta horien kudeaketa ekonomikoak 
Udala bera izan behar du oinarri nagusi. BEFA ez dago ekitaldi bakoitzeko udal-aurrekontuei 
lotuta, baina hura osatzeko erreferente izan behar du.

Hala ere, Planaren finantzaketari dagokionez, Udalak ez du bere gain hartzen esklusiboki. 
Kontuan hartuta Estatuan gastu publikoa Administrazio Zentralaren, autonomia-erkidegoen, foru-
aldundien eta udalen artean banatzen dela. Argi dago administrazio publiko horiek Mungiako 
udalerriaren hirigintza-garapenean egingo duten ekarpen ekonomikoa oso garrantzitsua izango 
dela. Erakunde horientzat, Bideragarritasun Ekonomiko-Finantzarioaren Azterlana, azkenean, 
irizpide errealistak eta funtsatuak kontuan hartuta esleitu zaizkien jarduketei buruzko gida bat 
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da. Bestalde, sektore pribatuak eginkizun ezinbestekoa du udalerriaren hirigintza-garapenean. 
Hirigintza-ekintzen finantzaketari dagokionez, ekintza horiek egin ondoren sortzen diren 
baliabideetatik (udal-zergak, tasak, etab.) eta Plan Orokorraren plangintzaren barruan esleitzen 
zaizkion jarduketa jakin batzuen gauzatze ekonomikotik etorriko da haren esku-hartzea.

Bideragarritasun Ekonomiko-Finantzarioaren Azterlanean, aztertutako eragile bakoitzak 
egin lezakeen edo, hala badagokio, egin beharko lukeen inbertsio-ahalegina zenbatesten da, 
aurreikusten diren hirigintza-inbertsio zehatzen argitan, eta dagokion diagnostiko ekonomiko-
finantzariotik lortutako ondorioen arabera, administrazio publikoen kasuan.

Kostuak zehazteko metodologia eta irismena.

Antolamendu-prozesu ororen funtsezko helburua da hiri-jarduera garatuko den 
espazioaren eta eraikuntzaren konfigurazio fisikoa zehaztea.

Hiri-plangintzaren denbora-dimentsioak berekin dakar zehaztasun-maila bat, xehetasun-
maila bat, ezartzea, malgutasunez hornitua, ondorengo uneetan garatuko diren hiria eraikitzeko 
prozesuak (eraikuntza- eta urbanizazio-prozesuak) desnaturalizatzea saihesteko. Prozesu horiek, 
hausnarketa-eremutik abiatuta, garapen-plangintzatik diseinatu eta aurrez irudikatu diren 
espazio publiko eta partzelatuen forma eraikia zehaztu behar dute.

Horrekin, hiria egitea ahalbidetzen duten hiru prozesu kontrolatu nahi dira: urbanizazioa, 
partzelazioa eta eraikuntza.

Planeamendu-eskala hori Plan Orokor baten egiturazko zehaztapenen eta eraikuntza-
proiektuen arteko oinarrizko kate-maila gisa defini genezake, eta, beraz, zehazki konfiguratu 
behar dena honako hau da:

1. Espazio publikoen sarea: Bide-Sistema Orokorrak, Espazio Libreak eta Zuzkidurak.

2. Lurzoruaren erabilerak eta zehaztapenak.

3. Sistema funtzionala, orokorrak nahiz xehetasunezkoak.

Bideragarritasun Ekonomiko-Finantzarioari buruzko Azterlanak honako hauek hartu behar 
ditu kontuan:

• Planaren zehaztapen-maila, garapen-tresna eta formulazio-epea aurreikusiz, Plan 
Orokorrak haren zuzeneko antolamendua ezartzen ez duen hipotesirako.

• Sistema orokorrei dagozkien jarduerak gauzatzea, programazioa, gauzatzeko eta 
finantzatzeko ardura duen organoa aurreikusita.

• Eraldaketa-jarduketak urbanizazioaren kudeaketa- eta egikaritze-mailan exekutatzea; 
urbanizatzeko jarduketa-programa onartutakoan egiaztatu beharko da bideragarritasuna.

Era berean, Planaren Bideragarritasun Ekonomiko eta Finantzarioari buruzko Azterlanak 
urriaren 30eko 7/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren (Lurzoruari eta Hiri Birgaitzeari 
buruzko Legearen testu bategina) 22.4 artikuluan aipatzen den Jasangarritasun Ekonomikoaren 
Txostena barne hartu beharko du.
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Formalki, euskal legeriak ez du Plan Orokorraren Jarduketa Programa bat dokumentu 
independente gisa eskatzen, programazio eraginkorra dagozkion Urbanizazio Jarduketa 
Programak onartuz egiten baita. Hala ere, legeria autonomikoak antolamendua gaitzen du 
(ELHLren 50.1.g. artikulua), “hirigintza-antolamendua egikaritzeko behar den programazioa 
ezartzea”; horregatik, lehentasunen oinarrizko ordena bat izango da, bai eta programazioa 
egin ahal izateko bete beharreko eskakizunak ere.

Jarduketak lehenesteari dagokionez, eta jasangarritasunaren alderdiarekin lotuta 
(udal-ogasunaren ingurumen- eta ekonomia-jasangarritasuna), Udalak bere eskumeneko hiri-
garapenaren jasangarritasunaren Ebaluazio eta Jarraipen Txostena bi urtean behin egiteko 
aurreikuspena ezarriko da Plan Orokorrean. Txosten horrek, gutxienez, hiri-ingurunearen 
eta landa-ingurunearen gaineko jarduketen ingurumen- eta ekonomia-jasangarritasuna 
hartu beharko du kontuan. Puntu honetan, egindako jarduketei eta Plan Orokorreko arau eta 
fitxetan ezarritako lehentasun-ordenaren arabera gauzatzea aurreikusita zeudenei dagozkien 
jasangarritasun-txostenak aztertuko dira.

Ingurumenaren jasangarritasunari buruzko txostenak Plan Orokorra gauzatzeko 
jardueraren garapena ebaluatuko du hirigintza-jarduera hobekien islatzen duten adierazleen 
arabera, eta Ingurumena Zaintzeko Planean definitutako zehaztapenak jasoko ditu. 
Jasangarritasun ekonomikoari buruzko txostenak aztertuko du egindako jarduketek eta hurrengo 
bi urteetan egin beharrekoek zer eragin izango duten udal-ogasunean, behar diren azpiegiturak 
ezarri eta mantentzearekin, ondoriozko zerbitzuak abian jarri eta ematearekin, bai eta ekoizpen-
erabileretara bideratutako lurzoruaren nahikotasunarekin eta egokitzapenarekin ere.

Udalbatzak txosten horren berri izango du, eta lurralde-antolamenduaren eta 
ingurumenaren arloan eskumena duten udalaz gaindiko administrazioei bidaliko die. Txostenaren 
emaitza irizpide gisa erabiliko da lehentasunen eta hirigintza-kudeaketaren hurrenkera eta 
ingurumen-neurri osagarriak egokitzeko prozedura hasi ahal izateko, egiteke dauden jarduketak 
garatzeko lehentasunezko ordena zehaztuz.

Urbanizazioa eta jasangarritasuna.

Asmoa da jasangarritasunaren kultura berria urbanizazio-proiektuaren azpiegituren 
diseinuan eta tratamenduan txertatzea, ekologikoki jasangarriak eta eraginkorrak diren hirien 
kontzeptuari zuzenean erreferentzia eginez. Helburua da antolamendu xehaturako azpiegiturak 
proiektatzea, jasangarritasunari begira. Jasangarritasunaren xedeak hiri-sektore berrien 
urbanizazioan azpiegitura berrien sorrera berrikustea, lasaitzea eta baldintzatzea eskatzen 
du, ahal den neurrian gainerako lurraldearen gaineko eraginak murrizteko eta, beraz, hirien 
garapenaren kontrol bat ezartzeko.

Aplikatu beharreko metodologia azpiegituren diseinua eta dimentsionamendua 
planifikatzea izango da, ahalik eta inpaktu txikiena kontuan hartuta, eta elementu, material eta 
prozesuen kalitatea optimizatzea, sortutako inpaktuak ahalik eta txikienak izan daitezen.

Ondorioz, helburua da ingurumenaren jasangarritasuna hirigintza-plangintzaren 
proposamenetan txertatzea eta azpiegituren plangintza egitea, eremua energia eta baliabide 
naturalak beren jarduerarako eta barne-produkziorako eraldatzen dituen ekosistema konplexu 
baten parte dela kontuan hartuta, energia hori ekoizpen- eta kontsumo-formetan eraldatuta. 
Prozesu horren emaitza gisa, azpiegitura berriek sortutako inpaktua murriztu beharko da, 
Mungia udalerriko aztarna ekologikoaren adierazlea handitzen ez laguntzeko.
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Ondorioz, urbanizazioan ezarri nahi den metodologia hirigintza-garapen jasangarrirako 
azpiegituren plangintza kontuan hartzetik sortzen da, sistemen konplexutasuna handitzeko 
estrategia bat diseinatzeko gai izango dena, energia gutxiago kontsumituz eta ahalik eta baliabide 
gutxien erabiliz horniduraren eta banaketaren bermea handitzeko. Horrela, konplexutasunaren 
eta baliabideen arteko zatidura hiri-garapen batek jasangarritasunerako joera duen adierazten 
duen funtzio gisa eratzen da.

Kostuak modu unitarioan ezartzeko irizpideak.

Garapen jasangarrirako azpiegitura-eredu bat planteatzeak eta ezartzeak eredu bideragarri 
bat ere esan nahi du. Beraz, beharrezkoa da garapen jasangarriaren ereduak balantze ekonomiko 
eta ingurumen-balantze positiboa ekartzea.

Eragileak, esleipenak eta lehentasunak.

Kontuan izan behar da Plan Orokor batek ezin dituela inbertsio jakin eta zehatzak egitera 
behartu beste administrazio batzuk, bere konpromisoetara (udal-konpromisoak) eta eragile 
pribatuenetara mugatzen baita haren irismena.

Hala ere, BEFAk lortu nahi den hiri-eredu berria sortzen lagunduko duten elementuak 
gauzatzean erantzukizunak esleitzeko banaketa teoriko bat egin behar du.

Bada, agenteak bi talde handitan bereizten dira: publikoak eta pribatuak. Operadore 
publikoak administrazio zentralari, autonomikoari, foru-administrazioari eta udal-administrazioari 
dagozkie, bakoitzaren eskumen esparruaren arabera. Eragile pribatuak izango dira irabazizko 
aprobetxamenduak ondare bihur ditzaketen lursailen titularrak eta, gainera, lurren titular izan 
gabe Urbanizatzeko Jarduketa Programak eragile urbanizatzaile gisa legitimatuta geratzen diren 
pertsona pribatuak.

Beraz, inbertsio guztiak hartu behar dira kontuan, ez soilik ereduaren oinarrizko eskema 
osatzen duten baliabide publikoetan bideragarritasuna dutenak, baita baliabide pribatuei 
esleitutakoak ere.

Hain zuzen ere, eragile pribatuei inbertsioak esleitzean ñabardura bat egin behar da; 
izan ere, eragile pribatua ezin da identifikatu lurren titularrarekin, urbanizazio-jarduketak 
egikaritzeko betebeharra ez baitzaio lurzoruaren jabetzari lotzen, baizik eta azkenean 
egikaritzearen erantzukizuna izango duen subjektuari (Urbanizatzeko Jarduketa Programak 
hautatutako modalitatearen arabera izendatzen duena); izan ere, hirigintza-betebeharrak ez dira 
jada lurzoruaren jabetzaren betebeharrak, baizik eta hirigintza-eraldaketako jarduketei lotutako 
betebeharrak, eta hirigintza-egikaritzearen prozeduran zehaztuko da, azkenean, jarduketaren 
arduraduna, bai eta haren finantza-gaitasunaren egiaztapena eskatzeko une egokia ere.

Bestalde, gastu publikoa Administrazio Zentralaren, Autonomia Erkidegoen, Probintzietako 
Foru Aldundien eta Udalen artean banatzen da, kasu batzuetan Europako funtsen baterako 
finantzaketarekin.

Gastu publikoaren banaketa hori kontuan hartuta, arloko eskumenarekin bat etorriz 
esleitzen zaizkie inbertsio-erantzukizunak eragile publikoei, eta kontuan hartzen dira administrazio 
sektorialek onartutako programak eta, hala badagokio, Plan Orokorra formulatzeko prozesuan 
gertatzen diren jarduketak hitzartzeko akordioak.
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Beraz, udalaz gaindiko erakundeei atxikitako esku-hartzeak egiteko beharra ez du Plan 
Orokorrak modu autonomoan edo arbitrarioan hartzen, administrazioek egindako planak eta 
programak betetzeko beharraren ondorioz baizik.

Plan Orokorraren dokumentu osoan, gainera, ondorengo irizpide hauek ere hartuko dira 
kontutan:

a. Azpiegitura handietan (udalaz gaindiko komunikazioetakoak) eta ekipamenduetan 
(hezkuntzakoak, osasunekoak, etab.) inbertsioak egiteko erantzukizuna eskumena duen 
administrazioari dagokio, normalean udalaz gaindikoari. Hala ere, ekipamendu publiko 
jakin batzuen kasuan, Udala behartuta dago lankidetzan aritzera, eta, beraz, aurreikusten 
da udalak jarriko duela lurzorua, eta udalaz gaindiko administrazio arduradunak bere gain 
hartuko dituela eraikinak eta instalazioen eraikuntzarako kostuak.

b. Foru-gobernuari eta gobernu autonomikoari dagokie udalaz gaindiko eskumeneko 
hirigintza-jarduketa gehienak egitea. Esate baterako, hezkuntza- eta osasun-
ekipamenduetan eta interes autonomikoko hiriarteko konexio-errepide-sarean egindako 
inbertsioak.

c. Batzuetan, finantzaketa-iturria udalaz gaindiko Administrazio publikoetatik etortzen da, 
udalaz gaindiko udal-inbertsio jakin batzuetarako diru-laguntza gisa, hala nola kirol-, 
kultura- eta laguntza-ekipamendu jakin batzuetarako, bai eta ingurumena babesteko 
obretan ere, nahiz eta batzuetan Udala izan inbertsiogile nagusia, teorian biztanleria 
onuradun hurbilena izan daitekeelako.

d. Espazio publiko berriak hornitzeko lurzorua erosteko inbertsio publikoak, oro har, Udalari 
esleitu behar zaizkio. Nolanahi ere, gehienak doan lortzen dira, eraldaketa-jarduketetan 
lagapenak eginez (atxikiak edo sartuak).

e. Hiri-lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian bide berrien eta berdegune berrien eta espazio 
libreen zuzkiduretarako hirigintza-jarduketa pribatuak, jabeei zuzenean mesede egiten 
dietenak, inbertitzaile pribatuei esleitu zaizkie erabat, indarreko legeriak ezartzen duen 
bezala.

Bideragarritasun Ekonomiko-Finantzarioari buruzko Azterlanean kontuan hartu behar da 
hiria eraikitzen parte hartzen duten elementuak etxebizitzak bizi diren unetik bertatik amaitu eta 
gozatu daitezkeela.

Operadoreak multzokatzeko modu klasikoa izaeraren araberakoa da, hau da, publikoak 
edo pribatuak izango dira. Operadore publikoak administrazio zentralari, autonomikoari, foru- 
eta toki-administrazioei dagozkie, bakoitzaren eskumen-eremuaren arabera eta izaera publikoko 
modalitate juridikoaren pean. Irabazizko aprobetxamenduen titularrak operadore pribatuak 
izango dira, eta aprobetxamendu horiek hainbat modalitatetan ager daitezke, hala nola enpresa 
mistoetan, besteak beste.

Urbanizatzeko Jarduketa-Programaren esleipen-prozesuarekin osatuko dira HAPOren 
dokumentuko BEFAren aurreikuspenak. Programak zehazten du jarduketa integratuak 
gauzatzeko araubidea, eta jarduketa publiko eta pribatuko eremuen mugaketa honela zehazten 
du (EAELHLren 141. artikulua).

Esan nahi da Plan Orokorrak egiturazko antolamenduko erabaki-esparru orokor bat ezarri 
behar duela, udalerriko hirigintza-antolamenduko eredu bat osatuko duena. Honekin batera, 
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kudeaketa denboran lehenesteko irizpide bat ezarri behar du, haren garapenaren esparru 
sekuentzial logiko gisa.

Baina, egia esan, berme juridiko bat ezartzen da, plana egikaritzeko fasean (indarrean 
sartzen denean) Hirigintza Administrazioak egiazta eta berrets dezan bidezkoa dela egiten 
diren hirigintza-eraldaketako jarduketen proposamen bakoitza gauzatzea, hartzen den lurralde-
ereduan txertatzen delako. Azken batean, kudeaketa-fasean gauzatzea ekonomikoki egiaztatu 
eta ziurtatu behar da.

Beraz, HAPOaren dokumentu osoak, Planaren Aurrerapen edo Zirriborroan oinarrituta, 
antolamenduaren eredu orokorra ezarri beharko du, baina bertan programatutako 
jarduketen garapen bakoitzaren kudeaketa-fasean egiaztatu beharko da haren kaudimen eta 
jasangarritasun ekonomikoa.

Plan Orokorraren behin betiko dokumentuan bideragarritasun ekonomiko generiko 
baten lehen azterketa bat egingo da, baina kudeaketa-fasean egiaztatu beharko da zehazki, 
urbanizatze-ekintzaren protagonista izan nahi duen eragileari eskatzen zaizkion abalak eta 
gainerako dokumentazio tekniko eta ekonomikoa aurkeztuta, 2/2006 Legearen aurreikuspenekin 
bat etorriz. Ezingo da baimendu inolako jarduketa-sistemarik ezartzea aurreikusitako hirigintza-
eraldaketako edozein berme exekutatzeko, baldin eta eragile horrek bere gain hartu nahi ez 
baditu.

Laburbilduz, Planaren programazioari eta ekonomia- eta finantza-arloari buruzko ataletan, 
honako hauek egin nahi dira: bideragarritasunari buruzko lehen ariketa bat, proposamenen 
oreka eta arrazionaltasuna aztertzea, eta ratio eta ondorio ohikoenei dagokienez planteatutako 
aurreikuspenen ustezko betetzearen lehen balorazio praktiko bat.

Baina, era berean, komeni da nabarmentzea ekitaldi ekonomiko honek duen garrantzia 
obligazioen ekitatezko banaketan, zehazki eraldaketaren kostuei dagokienez, batez ere 
hirigintza-eraldaketarako eragiketak aurreikusten diren lurzoruei egotz dakizkiekeen sistema 
orokorren egikaritzea identifikatu eta kuantifikatzean. Behin zenbateko horiek zehaztuta, horien 
kostuak aprobetxamendu-unitateen arabera banatuko dira, eta, emaitza gisa, aprobetxamendu-
unitate bakoitzeko zenbateko unitarioa emango da, aprobetxamendu-eskubide hori gauzatu eta 
baliatzeari lotutako betebehar eta obligazio urbanistiko gisa; azken batean, hiriko azpiegitura- 
eta zuzkidura-sistemak eraikitzeko berme bihurtzen da.

Eraldaketa fisikoaren ondoriozko betebeharrei dagokienez, lehen gogoeta bat egin behar 
da, izaera ekonomikokoa hain zuzen ere, inbertsioa bi bloketan tipifikatzean, bata egiturazko 
izaeraduna eta bestea izaera xehatua duena. Karakterizazio hori EAELHLren zehaztapenen 
analogia bidez egin behar da, baina, batez ere, horrekin lortzen delako inbertsio guztia kateatuta 
(lotuta) geratzea, eta, horrenbestez, inbertsio xehatuaren aktibazioak berekin dakarrela eta 
egiturazko inbertsioari aurre egiteko behar adina baliabideren sortzaile bihurtzen duela.

Egiturazko inbertsioa hiriaren funtzionamendu onaren eta nahikotasunaren euskarria 
da une oro. Kontua da hiri-zerbitzuak, uraren zikloa eta energia elektrikoaren hornidura 
era egokian egitea, eta irisgarritasun- eta mugikortasun-baldintza egokiak izatea. Hiriaren 
funtzionaltasunari eusten dioten sistema horiek oinarrizkoak dira exekuzioa eta ustiapen-
erregimena berrorientatzeko.

Aurrerapen honetatik begi-bistakoa da proposatzen den Plan Orokorrak “kausarik gabeko 
hazkundeen” eta gainprodukzioaren ohiko eskematik urrundu nahi duela; izan ere, garapen horien 
enpresa-proiektua higiezin-produktuak fabrikatzea da, normalean baliorik gabe, espekulazio-
katean sartzea lortzen dutenak, eta gaur egun oso gutxitan edukiontzi erabilgarri bihurtzen 



405Antolamendu-memoria

direnak jarduera ekonomikoetarako edo ohiko egoitzetarako; izan ere, ongizate indibidual hori, 
zuzenean, ez da hain ezaguna, garapen handiagorako “.

Garapen berriei buruzko kezka hori, hain zuzen ere, garapen horietan oinarritzen delako 
ingurumen- eta gizarte-helburu berrien lorpenaren zati handi bat, eta, horregatik, honako 
irizpide hauek hartu behar direlako kontuan:

• Garapenaren aurreko enpresa-xedearen, -kaudimenaren eta -bideragarritasunaren kontrola 
eta bermeak.

• Inbertsioak gauzatzea eta, bereziki, eraldaketa fisikoa berrikuntza eta iraunkortasunerako gako 
berri bihurtzea.

5.2. JASANGARRITASUN EKONOMIKOARI BURUZKO TXOSTENA 

Lurzoruaren eta Hiri Birgaitzearen Legearen testu bateginaren 22.4 artikuluak aipatzen duen 
jasangarritasun ekonomikoaren kontzeptua ez da nahasi behar bideragarritasun ekonomiko-
finantzarioarekin; aitzitik, bi alderdi desberdinekin du zerikusia: alde batetik, aurreikusitako 
lurzoru produktiboaren nahikotasunaren justifikazioa, eta, bestetik, azpiegitura berrietan esku 
hartzen duten eta azpiegitura horiek jasotzen dituzten administrazio publikoen ogasunetan 
eta ondoriozko zerbitzuen arduradunetan aurreikusitako jarduketen eraginaren azterketa.

Gainera, jarduketaren jasangarritasun ekonomikoaren azterketaren denbora-ikuspegia 
bideragarritasun ekonomiko-finantzarioaren azterlanean kontuan hartutakoa baino handiagoa 
da; izan ere, ez du jarduketaren egokitasuna justifikatzen, gauzatze errealari eta bideragarriari 
dagokionez, baizik eta kontuan hartu behar du ondoriozko eremu berriak mantentzearen eta 
kontserbatzearen kostu publikoa, jarduketa kargatzeak dagokion administrazioaren kutxetan 
sortuko dituen diru-sarreren arabera. Hau da, bideragarritasun ekonomiko eta finantzarioaren 
azterketak jarduketa gauzatzearen kostua eta finantzazio-iturriak aurreikusiko ditu; horien artean, 
ondoriozko produktu higiezina merkaturatzearen ondorioz sortzen diren diru-sarrerak sartu 
beharko dira, eta, beraz, bideragarritasun ekonomikoa denbora-une jakin batean justifikatuko 
da.

Hala ere, jasangarritasun ekonomikoaren azterketa ez da mugatu behar une edo aldi jakin 
batera; aitzitik, justifikatu egin behar da jardueraren jasangarritasuna diru-kutxa publikoentzat, 
kargan jartzen diren unetik, eta administrazio eskudunarentzat erantzukizuna sortzen jarraitzen 
duen bitartean, beharrezkoak diren azpiegitura eta zerbitzu berriei dagokienez.

Kontuan hartu behar da, adibide gisa, bideragarritasun ekonomiko eta finantzarioaren 
azterlanaren edukia kontuan hartu behar dela, plangintza egikaritzeko fasean, urbanizazio-
kostuen zenbatekoaren gainean eman beharreko bermeak zehazteko; izan ere, azterketa 
ekonomikoan, beharrezko urbanizazio-kargen zenbateko zenbatetsia zehaztuko da, EAELHLren 
147. artikuluan aipatutako kontzeptuen arabera, eta jasangarritasun ekonomikoari buruzko 
txostenean, berriz, kostuen kalkuluan eta mantentze-lan publikoetan zehaztuko dira.

Plangintza orokorreko tresnei dagokienez, bidezkotzat jo behar da jasangarritasun 
ekonomikoari buruzko txostena eranstea, nahiz eta tresna horien berezko aurreikuspenei 
egokitutako irismen orokorrarekin, eta proposatutako hiriaren diseinuarekin lotuta lurzoru 
produktiboa sailkatzeko proposamena aztertzera bideratuta, alde batetik, eta, bestetik, parte 
hartzen duten administrazioen ogasunari buruz egingo den azterketak parke, lorategi eta espazio 
libre publikoen, azpiegituren, zerbitzuen eta zuzkiduren sistema orokortzat hartzen diren 
zuzkidurak ezartzea ekarriko du.
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Ekoizpen-erabileretarako lurzorua badagoela justifikatzea.

Ekoizpen-erabileratzat jo behar da jarduera ekonomikoa sor dezakeena, haren xedea edo 
helburua ondasunak eta zerbitzuak ekoiztea delako; beraz, haren barruan sar daitezke industria-
erabilerak, kategoria desberdinetan: hirugarren sektorekoak, turistikoak, etab.

Ekoizpen-erabileraren kontzeptutik abiatuta, kasuan kasuko plangintza-tresnaren 
irismenaren eta izaeraren araberakoa izango da jasangarritasun ekonomikoari buruzko 
txostenaren edukia, eta, jakina, eragin handiagoa izango du izaera orokorreko planetan (plan 
orokorrak eta sektorizazio-planak), helburu hori duten lurzoru berriak sartzen baitituzte 
urbanizazio-prozesuan.

Alde horretatik, hainbat zehaztapen hartu behar ditugu kontuan.

• Lehenik eta behin, Lurzoruaren eta Hiri Birgaitzearen Legearen Testu Bateginaren 3.1 
artikuluak oinarrizko aurreikuspen bat jasotzen du, eta horren arabera, administrazioek 
ekonomiaren eta gizartearen dinamizazioaren alde egin behar dute. Horregatik, 20.1.b) 
artikuluak eskatzen du antolamenduak produkzio-erabileretarako lurzoru egokia eta 
nahikoa bideratu behar duela, eta 22.4 artikuluak ezartzen du JEAk justifikatu behar duela 
produkzio-erabileretarako lurzoru egokia eta nahikoa bermatzen dela. Beraz, produkzio-
lurzoruaren nahikotasunaren, egokitzapen eta egokitasunaren justifikazioa, zentzu 
horretan, plangintza orokorreko tresnei buruzko jasangarritasun ekonomikoari buruzko 
txostenaren oinarrizko zehaztapena izango da.

• Bigarrenik, ekoizpen-erabileren kokapena ez dago Planaren antolamendu jasangarriaren 
gainerako helburuetatik kanpo. Ildo horretan, LHBLTBren 3. artikuluaren 3. paragrafoak 
ezartzen du tresnek mugikortasuna bermatuko dutela eta hiri-sarean integratuko 
dituztela bizitegi-funtzioarekin bateragarri diren erabilera guztiak, hirien eta bizitegi-
guneen orekari laguntzeko, erabileren aniztasuna eta zerbitzuak eta zuzkidurak bertako 
biztanleriarengana hurbiltzea bultzatuz. 2019ko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroekin 
bat datozen irizpideak dira horiek.

• Hirugarrenik, 2020ko azaroaren 30ean, Leipzig gutun berria onartu da. Gutun horretan, hiri 
produktiboaren dimentsio ekonomikoa nabarmentzen da eta “lanpostuak sortuko dituen 
eta, aldi berean, berrikuntzaren aldeko ingurune batean hiri-garapen jasangarrirako 
oinarri sendoa emango duen ekonomia dibertsifikatua bermatu nahi du.”

Azken batean, Jasangarritasun Ekonomikoari buruzko Txostenean, ekoizpen-erabileretarako 
lurzoru nahikoa egotearen justifikazioa eta plangintzan aurreikusitako hiri-garapenera egokitzea 
aztertu behar diren alderdian, hiri-garapena bideragarri egiten saiatuko da, produkzio-erabilerei 
dagokienez, lurraldearen diseinuarekin eta egituraketarekin kohesionatuta, lurralde-plangintzak 
horri buruz ezarritako lurralde-irizpideen arabera (Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partziala, 
bereziki, 2019ko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak); bai hazkunde posiblearen bolumenari 
eta tamainari dagokionez, bai lurraldearen gaineko hirigintza-jarduketa berrien ezarpena 
aurreikusteko moduari dagokionez. Horrela, hiriaren hazkundearen desordena edo sakabanaketa 
saihestuko da, eta, horren ondorioz, behar diren azpiegituren eta oinarrizko hirigintza-zerbitzuen 
ezarpenean, mantentzean eta kontserbazioan eraginkortasun ekonomikorik eza sortuko da.

Aurreikusitako jardueren eragina ogasun publikoetan

Hirigintza-plangintzako tresnen jasangarritasun ekonomikoari buruzko txostenean kontuan 
hartu beharreko bigarren alderdia honako hau da: azpiegiturak ezartzeko eta mantentzeko eta 
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beharrezko zerbitzuak ezartzeko eta emateko ardura duten administrazio publikoen ogasunetan 
aurreikusitako jarduketen inpaktua aztertzea.

Ezarpen-kostuak azterlan ekonomiko-finantzarioei lotzen zaizkie, eta jarduketak 
kutxa publikoetan kargan jartzen den unetik izango duen jasangarritasunari dagokionez, eta 
azpiegitura eta zerbitzu berriei dagokienez administrazio eskudunarentzat Jasangarritasun-
Txostena egiteko kontuan hartu behar diren funtzionamendu-gastuak eta urbanizatzeko 
jarduketaren programazioan aurreikusitako epeak bat etorriko dira, funtsean, honako hauekin:

• Bide-azpiegituren kontserbazioa:
• Hornidura-azpiegiturak kontserbatzea.
• Saneamendu- eta arazketa-sarea kontserbatzea.
• Hornidura elektrikoko azpiegitura.
• Argiteria publikoaren kontsumoa eta kontserbazioa.
• Berdegune publikoak eta hiri-altzariak kontserbatzea eta mantentzea
• Garraio publikoaren zerbitzuaren funtzionamendua.

Urbanizazio-obrak hartzen direnetik Udalak bere gain hartu beharko dituen gastuen 
egitura orokorra, funtsean, honako hauek izango dira:

• Azpiegiturak mantentzea.
• Zerbitzuen funtzionamendu-kostuak.

Kostuak egungo mantentze- eta funtzionamendu-gastuen aurrekontuak aplikatuz 
zehaztuko dira. Beraz, zuzeneko zenbatespenak izango dira, tokiko ogasun publikoaren 
kontabilitatearen arloan baliozkoak, eta “Udal Balantze Fiskala” txostena egiten den urteko 
benetako moneta-unitateetan egingo da.

Diru-sarreren zehaztapenerako, udalaren diru-sarrerak kalkulatu behar dira, zergen 
zerga-oinarrien zenbatespen egokiak eginez eta horiei karga-tasak aplikatuz, Udalak indarrean 
dituen zerga-ordenantzen arabera, eta, hala badagokio, dauden salbuespenak eta hobariak 
kontuan hartuz. Ondorioz, diru-sarreren zenbatespena Jasangarritasun Ekonomikoari buruzko 
Txostena idazterakoan zergapeko egitate bakoitzerako indarrean dauden ordenantzetatik 
eratorritako presio fiskal beretik (zerga-kuota) abiatuko da.

Ikuspegi teorikotik, urbanizatzeko jarduketa egikaritzeak honako diru-sarrera arrunt hauek 
eragingo lituzke:

• Erroldatzen diren biztanleek Estatuak egindako ekarpenak.
• Ondasun Higiezinen gaineko Zerga.
• Ekonomia-Jardueren gaineko zerga.
• Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga.
• Obra-lizentzien eta lehen okupazioaren tasak.
• Jarduerak baimentzeagatiko tasak.
• Lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zerga.
• Ibilgailu motordunen zirkulazioaren gaineko zerga.
• Ibilgailuen ibien tasak.
• Zabor-tasak.
• Ur-horniduraren tasak.
• Estolderia-tasak.
• Arazketa-tasak.
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Hala ere, kontzeptu horiek guztiak ez dira iraunkorrak, batzuk puntakoak baizik. Unean 
uneko diru-sarrerak edo ordainketa bakarra une jakin batean ekintza jakin baten ondorioz 
gertatzen direnak dira, eta ekintza horrekin amaitzen dira. Oro har, honako hauek dira unean 
uneko diru-sarrerak:

• Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga
• Obra-lizentziaren eta lehen okupazioko lizentziaren tasak.
• Jarduerak baimentzeagatiko tasak: jarduera baten instalazioa eta funtzionamendua
• Salmentetan Lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zerga (Gainbalioak)

Urbanizazio-, eraikuntza- eta salmenta-prozesua amaitutakoan “eraikitako hiri berriak” 
soilik emango ditu, modu iraunkorrean, jabetza, jarduera ekonomikoa eta egoiliarrak kargatzen 
dituzten diru-sarrerak.

Diru-sarrera iraunkorren zenbatespena Jasangarritasun Ekonomikoari buruzko Txostena 
egiten den urteko aurrekontuko tipo, tasa eta tarifa unitarioetatik abiatzen da (hau da, indarrean 
dauden zerga-ordenantzen arabera). Estandar horiek kontuan hartzen dute zergapeko egitate 
bakoitzeko ordaindu beharreko “prezioa”, eta horrek esan nahi du zerga-figura bakoitzerako 
zehaztutakoak (hobariak eta murrizketak) barne hartuko lituzkeela, zerga-oinarrien izaera 
udalerri osoan homogeneoa dela kontuan hartuta.

Beraz, higiezinak eraikita eta okupatuta dauden fasean, diru-sarrera garrantzitsuenak 
“diru-sarrera iraunkorrak” deiturikoak dira, honako hauek:

• Ondasun Higiezinen gaineko Zerga (OHZ).
• Jarduera Ekonomikoaren gaineko Zerga (JEZ).
• Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko Zerga (TMIZ).
• Udal-zerbitzu publikoak emateagatiko Tasak eta Prezio Publikoak
• Pasabide-tasen zerga
• Transferentzia Arruntak (Estatuaren Tributuetan Parte Hartzea, biztanleria gehitzeagatik).
• Ondare-Sarrerak.

Pisu espezifiko handieneko sarrera korronte iraunkorra OHZri dagokiona da.

Jasangarritasun Txostenean ez dira kontuan hartzen transferentzia arruntetatik datozen 
diru-sarrerak, Udalaren Aurrekontu Egonkortze Planaren eraginpean daudela uste baita. 
Era berean, ez dira kontuan hartzen hirigintza-garapenak eragiten dituen ondare-sarrerak, 
Udalaren Lurzoru Ondarearen helburuei lotuta daudela uste baita.
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AM.6/
EBALUATZEN. MUNGIAKO UDAL PLAN OROKOR 
BERRIAREN AURRERAPENA ETA ESPAINIAKO HIRI-
AGENDA (EHA) ETA EUSKAL HIRI AGENDA (BULTZATU).

Hiri-agenden esparru estrategikoak, bai Espainiako Hiri Agendarenak (EHA), bai Euskadiko 
Hiri Agendarenak (Bultzatu), beharrezkoa egiten du, gutxienez, herritarrei eta eragile sozio-
ekonomiko guztiei eztabaidatzea hirirako hiri-planteamendu berrien beharrari buruz, gaur 
egun indarrean dauden plangintza orokorraren oinarri estrategikoak eta oinarriak aztertzeko, 
birpentsatzeko eta eguneratzeko beharrari buruz.

Agenda hauen elementu nagusia nahi den hiri-ereduari eskainitako atalak dira, eta, 
horretarako, helburu estrategikoak eta horiek lortzea ahalbidetuko luketen jarduera-ildoak 
zehazten dira. EHAren esparru estrategikoa helburuen dekalogo baten bidez definitzen da, eta 30 
helburu espezifikoren eta dagozkien jardun-ildoen bidez garatzen da. Bultzaturen kasuan, zortzi 
helburu estrategikoren bidez definitzen da, eta helburu horiek bat datoz EHAn ezarritakoekin.

1. Helburu Estrategikoa 6. Helburu Estrategikoa

2. Helburu Estrategikoa 7. Helburu Estrategikoa

3. Helburu Estrategikoa 8. Helburu Estrategikoa

4. Helburu Estrategikoa 9. Helburu Estrategikoa

5. Helburu Estrategikoa 10. Helburu Estrategikoa

Lurraldea antolatzea eta lurzorua 
zentzuz erabiltzea, kontserbatzea 
eta babestea

Gizarte-kohesioa sustatzea eta 
ekitatea bilatzea

Hiri-sakabanatzea saihestea eta 
dagoen hiria biziberritzea

Hiri-ekonomia bultzatzea eta 
laguntzea

Klima-aldaketaren inpaktuak 
prebenitzea eta murriztea eta 
erresilientzia hobetzea

Etxebizitza eskuratzeko aukera 
bermatzea

Baliabideen kudeaketa 
jasangarria egitea eta ekonomia 
zirkularrari laguntzea

Berrikuntza digitala gidatzea eta 
sustatzea

Gertutasuna eta mugikortasun 
jasangarria laguntzea

Esku hartzeko tresnak eta 
gobernantza hobetzea.

Espainiako Hiri Agentziaren helburu estrategikoen dekalogoa. Iturria: Espainiako Hiri Agenda.
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Bereziki interesgarria da EHAk jasotzen duen hiri- eta landa-errealitatearen diagnostikoa, 
gure lurraldeen egungo egoeraren dimentsio analitiko objektiboa ematen baitu, diziplina eta 
holistika anitzeko ikuspegiarekin (erronka demografikoak, landa-eremuen despopulazioa, 
mugikortasuna, hiri-metabolismoa, gobernantza), hirigintza-ereduaren iraunkortasuna arriskuan 
jartzen duten arazo nagusiak hautematea edo ikusaraztea ahalbidetzen duena.

Diagnostikoa osatzeko, Mungiaren antzeko biztanleria duten Espainiako hiri guztien datu 
deskribatzaileen multzo bat aztertu da. Horri dagokionez, biztanleria-tarte batzuk ezartzen dira, 
eta kasu honetan 5.000 eta 20.000 biztanle arteko udalerrietan kokatzen da. Aztertutako datu 
deskribatzaileak datu kuantifikagarriak dira, hainbat datu-basetan eta beste iturri ofizial batzuetan 
jasotakoak, udalerriaren egungo egoerara hurbiltzeko aukera ematen dutenak: biztanleria, 
lurzoruaren estaldurak, etxebizitza-parkea eta bizitegi-azalera eraikia, etxebizitza-parkea, 
etxebizitza hutsak, garapen-eremuak, mendekotasun-tasak, enplegu-tasak, establezimenduak 
eta langileak, langabezia-tasak, indarreko plangintza, etab.

Lehentasun Estrategikoa

 
Etxebizitza eta 
oinarrizko horniketak

 
Mugikortasuna eta 
Garraioa

 
Hiri-plangintza 
jasangarria

Jardueren Esparrua 

 
Etxebizitzarako sarbidea 
guztientzat

Eraikinak eta etxebizitzak 
berroneratzea eta birgaitzea

Oinarrizko horniketak

Ingurune eta espazio publiko 
irisgarriak eta kalitate 
handikoak 

 
Mugikortasun jasangarria

Hiri barruko mugikortasuna

Hiriarteko mugikortasuna

Mugikortasun multimodala

 
Ondare kulturala eta 
naturala babestea

Lurraldearen eta ondare 
naturalaren erresilientzia

Lurzoruaren erabilera 
jasangarria

Espazio-berdintasuna

Aukeratutako adierazleak 

 
Babestutako etxebizitzen 
parkea.

Etxerik gabeko pertsonei 
zuzendutako laguntza

 
Ibilgailu elektrikoen parkea.

Oinezkon erabilerako azalera.

Motordun ibilgailu pribatuetan 
egindako ibilbideen %.

 
Kutsatuta egon daitezkeen 
lurzoruak.

Artifizializatutako lurzorua

Iturria/Erreferentzia

 
Tokiko Agenda 2030

Tokiko Agenda 2030

 
Tokiko Agenda 2030

Tokiko Agenda 2030

Eusko Jaurlaritzaren 
Mugikortasun Inkesta 

 
Tokiko Agenda 2030 

Tokiko Agenda 2030

Lehentasun Estrategikoa

 
Hiri Berritzaileak

 
Garapen Ekonomikoa 
eta Enplegua

 
Hiri jasangarriak eta 
erresilienteak

Jardueren Esparrua 

 
Ikerketa, berrikuntza eta 
teknologia

Konektagarritasuna

Smart City-ak 

Teknologikoa ez den 
berrikuntza

 
Produkzio eta kontsumo 
jasangarriak

Kalitatezko enplegua

Tokiko ekonomia 
erresilientea

Ekonomia zirkularra

 
Kutsaduraren eta 
ingurumen-kalitatearen 
kontrola

Klimaren aldeko ekintza

Baliabide naturalen eta 
hondakinen kudeaketa

Bioaniztasuna eta 
ekosistemak

Aukeratutako 
adierazleak 

 
Ingurumeneko kudeaketa-
tresnen ezarpen maila (enpresa 
pribatuetan, administrazio 
publikoan eta udalekoak ez 
diren beste erakunde eta elkarte 
batzuetan).

Edukiera handiko banda-
estaldura (zuntza eta 5G) duten 
herritarren %. 

Smart City plana duten hirien 
kopurua.

 
Per capita BPG.

Langabezia-tasa.

Ingurumeneko kudeaketa-
tresnen ezarpen maila.  

Birziklatutako edo 
berrerabilitako hondakinen 
ehunekoa.

 
Parkeek, lorategiek eta hiriko 
berdeguneek betetzen duten 
azalera.

Negutegi-efektuko gasen 
igorpenak.

Iturria/Erreferentzia

 
Tokiko Agenda 2030 
 
 
 
 
 
Eusko Jaurlaritzaren Datuak 

 

Udal-datuak

 
Tokiko Agenda 2030

Tokiko Agenda 2030

Tokiko Agenda 2030

Tokiko Agenda 2030

Tokiko Agenda 2030

Tokiko Agenda 2030
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Lehentasun Estrategikoa

 
Hiri Berritzaileak

 
Garapen Ekonomikoa 
eta Enplegua

 
Hiri jasangarriak eta 
erresilienteak

Jardueren Esparrua 

 
Ikerketa, berrikuntza eta 
teknologia

Konektagarritasuna

Smart City-ak 

Teknologikoa ez den 
berrikuntza

 
Produkzio eta kontsumo 
jasangarriak

Kalitatezko enplegua

Tokiko ekonomia 
erresilientea

Ekonomia zirkularra

 
Kutsaduraren eta 
ingurumen-kalitatearen 
kontrola

Klimaren aldeko ekintza

Baliabide naturalen eta 
hondakinen kudeaketa

Bioaniztasuna eta 
ekosistemak

Aukeratutako 
adierazleak 

 
Ingurumeneko kudeaketa-
tresnen ezarpen maila (enpresa 
pribatuetan, administrazio 
publikoan eta udalekoak ez 
diren beste erakunde eta elkarte 
batzuetan).

Edukiera handiko banda-
estaldura (zuntza eta 5G) duten 
herritarren %. 

Smart City plana duten hirien 
kopurua.

 
Per capita BPG.

Langabezia-tasa.

Ingurumeneko kudeaketa-
tresnen ezarpen maila.  

Birziklatutako edo 
berrerabilitako hondakinen 
ehunekoa.

 
Parkeek, lorategiek eta hiriko 
berdeguneek betetzen duten 
azalera.

Negutegi-efektuko gasen 
igorpenak.

Iturria/Erreferentzia

 
Tokiko Agenda 2030 
 
 
 
 
 
Eusko Jaurlaritzaren Datuak 

 

Udal-datuak

 
Tokiko Agenda 2030

Tokiko Agenda 2030

Tokiko Agenda 2030

Tokiko Agenda 2030

Tokiko Agenda 2030

Tokiko Agenda 2030

Lehentasun Estrategikoa

 
Hiri Berritzaileak

 
Garapen Ekonomikoa 
eta Enplegua

 
Hiri jasangarriak eta 
erresilienteak

Jardueren Esparrua 

 
Ikerketa, berrikuntza eta 
teknologia

Konektagarritasuna

Smart City-ak 

Teknologikoa ez den 
berrikuntza

 
Produkzio eta kontsumo 
jasangarriak

Kalitatezko enplegua

Tokiko ekonomia 
erresilientea

Ekonomia zirkularra

 
Kutsaduraren eta 
ingurumen-kalitatearen 
kontrola

Klimaren aldeko ekintza

Baliabide naturalen eta 
hondakinen kudeaketa

Bioaniztasuna eta 
ekosistemak

Aukeratutako 
adierazleak 

 
Ingurumeneko kudeaketa-
tresnen ezarpen maila (enpresa 
pribatuetan, administrazio 
publikoan eta udalekoak ez 
diren beste erakunde eta elkarte 
batzuetan).

Edukiera handiko banda-
estaldura (zuntza eta 5G) duten 
herritarren %. 

Smart City plana duten hirien 
kopurua.

 
Per capita BPG.

Langabezia-tasa.

Ingurumeneko kudeaketa-
tresnen ezarpen maila.  

Birziklatutako edo 
berrerabilitako hondakinen 
ehunekoa.

 
Parkeek, lorategiek eta hiriko 
berdeguneek betetzen duten 
azalera.

Negutegi-efektuko gasen 
igorpenak.

Iturria/Erreferentzia

 
Tokiko Agenda 2030 
 
 
 
 
 
Eusko Jaurlaritzaren Datuak 

 

Udal-datuak

 
Tokiko Agenda 2030

Tokiko Agenda 2030

Tokiko Agenda 2030

Tokiko Agenda 2030

Tokiko Agenda 2030

Tokiko Agenda 2030

Lehentasun Estrategikoa

 
Osasuna eta ongizatea

 
Hiri anitzak eta 
inklusiboak

Jardueren Esparrua 

 
Estaldura unibertsala 
eta osasun-sistemarako 
irisgarritasuna

Kalitatezkoa eta berdina den 
osasun-arreta

Bizitza- eta aisialdi-ohitura 
osasungarriak bultzatzea.

Osasun arloko berrikuntza 
eta ikerketa

 
Gizarte-kohesioa

Belaunaldien arteko 
berdintasuna, dibertsitate 
funtzionalaren eta 
jatorriaren arabera

Hezkuntza eta prestakuntza 
ekitatiboak eta inklusiboa

Kulturarako eta aisialdirako 
aukerak pertsona 
guztientzat

Aukeratutako 
adierazleak 

 
Emakumeen bizi-itxaropena. 
Gizonezkoen bizi-itxaropena. 
 
 Bidegorri-sarea  

 
Gutxienez, bigarren mailako 
ikasketak gaindituta dituzten 
pertsonak.

Emakumeen aurkako 
indarkeriaren biktima kopurua

Euskararen ezagutza

Iturria/Erreferentzia

 
Tokiko Agenda 2030

Tokiko Agenda 2030

 
Tokiko Agenda 2030

Tokiko Agenda 2030

Tokiko Agenda 2030

Bultzatu 2050 Euskadiko Hiri Agendaren oinarrizko adierazleen sistema.

Guztira, hogeita hamar bat adierazle (D) aztertu dira, hirigintza-eraldaketako lurzoruarekin 
lotutakoak barne. Adierazle horietako bakoitza agendan zehaztutako helburu estrategikoren 
batekin, batzuekin edo guztiekin erlazionatzen da, edo eragin zuzena du. Horri esker, gure 
lurraldeak, neurri handiagoan edo txikiagoan, helburu horiek lortzera egokitu edo hurbildu ahal 
izango dira.

Mungiako udalerriari buruzko datu eta adierazle deskribatzaileak, Espainiako Hiri Agendan 
aztertuak, honako hauek dira:
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D.26. NÚMERO DE TRABAJADORES/AS 

D.24. ÍNDICE DE DEPENDENCIA

D.28. TASA DE PARO

D.01. BIZTANLERIAREN ALDAKUNTZA 2007-2017

D.02. LURRALDEA ETA HABITAT-ANIZTASUNA

D.17. SUPERFICIE DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (ha)

D.27. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 

LURRALDEA ETA HABITAT-ANIZTASUNA

NEKAZARITZA- ETA BASO-USTIATEGIEN AZALERA

LURZORU URBANIZAEZINAREN AZALERA (%)

AZALERA BERDEA (1.000 biztanleko ha)

HIRI-LURZORUKO BIZTANLERIA-DENTSITATEA (bizt. /ha)

HIRI-LURZORU ETENA (%)

ETXEBIZITZA-DENTSITATEA (etxebizitza/ha)

GARAPENERAKO LURZORU-EREMUETAN AURREIKUSITAKO ETXEBIZITZA-DENTSITATEA (etxeb. /ha)

GARAPENERAKO LURZORU-EREMUAK (%)

LURZORU URBANIZAGARRI MUGATUA (%)

BIZITEGI ERABILERARAKO AURREIKUSITAKO LURZORU AZALERA (%)

JARDUERA EKONOMIKOETARAKO AURREIKUSITAKO LURZORU-AZALERA(%)

GARRAIO- ETA MUGIKORTASUN-AZPIEGITUREN AZALERA

MOTORIZAZIO-INDIZEA

BIZTANLERIAREN ZAHARTZEA

BIZTANLERIA ATZERRITARRA (%)

MENPEKOTASUN-INDIZEA

LANGILE KOPURUA

ESTABLEZIMENDU KOPURUA

LANGABEZIA-TASA

ETXEBIZITZA PARKEA (etxebizitza/1000 bizt.)

ETXEKOEN UNITATEEN KOPURUAREN ALDAKETA 2001-2011 (%)

ETXEBIZITZA-PARKEAREN HAZKUNDEA 2001-2011 (%)

ETXEBIZITZA HUTSAK (%)

ETXEBIZITZA HUTSAK (%)

GARAPEN EREMUETAN AURREIKUSITAKO ETXEBIZITZAK, ETXEBIZITZA PARKEARI DAGOKIONEZ (%)

GARAPEN EREMUETAN AURREIKUSITAKO ETXEBIZITZA KOPURUA (etxebizitza/1000 bizt.)

INDARREAN DAGOEN HIRIGINTZA-PLANGINTZAREN FIGURAREN DATA.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

ESPAINIAKO ETA EUSKADIKO HIRI AGENDAKO DATU DESKRIBATZAILEAK ETA 
HELBURU ESTRATEGIKOAK ERLAZIONATZEKO ESKEMA.

DATU DESKRIBATZAILEAK

HELBURU ESTRATEGIKOAK

GEHIEN.BALIOA

3.KUARTILA

BATEZB. BALIOA 

1, KUARTILA

Batezbestekotik gorako balioak 

Batezbestekotik beherako balioak
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Mungiako udalerriko balio edo datu deskribatzaileak EHAk 5.0000 eta 20.000 biztanle 
arteko udalerri guztientzat lortutako batez besteko balioekin alderatzen dira, eta adierazlea 
estatuko batezbestekoaren gainetik edo azpitik dagoen eta lehen kuartilarekiko (datu estatistikoen 
% 25etik gorako balioa) edo hirugarrenarekiko (datu estatistikoen % 75etik gorako balioa) duen 
erreferentzia lortzen da.
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Lortutako datuetan oinarrituta, Mungia udalerriko Datu Deskribatzaileen eta Espainiako 
Hiri Agendaren eta Euskadiko Hiri Agendaren (Bultzatu) udalerrien Helburu Estrategikoen arteko 
erlazioaren eskema grafikoa egin da. Bertan, aztertutako datu bakoitzerako 5.000 eta 20.000 
biztanle arteko udalerrien batez besteko balioei dagokienez lortzen diren balioak adierazi dira.

Ildo horretan, gorri-sorta bat erabili da biztanleria-maila bereko udalerrien batez 
bestekoaren azpitik dauden datuak irudikatzeko (batez besteko balioa eta lehen kuartila), eta 
batez bestekoaren gainetik dauden datuetarako (3. kuartila eta balio maximoak). Aztertutako 
datu-motaren eta batezbestekoarekiko posizioaren arabera, udalerriarekiko lehen hurbilketa 
bat egin ahal izango da, eta balio horiek aldekoak diren edo hobetu egin behar diren zehaztu, 
Espainiako Hiri Agendaren helburu estrategikoak betetzeari dagokionez.

Horrela, 1. Helburu Estrategikoarekin (“Lurzorua zentzuz erabiltzea, kontserbatzea eta 
babestea”) eta 2. Helburu Estrategikoarekin (“Hiri-sakabanatzea saihestea eta dagoen hiria 
suspertzea”) lotutako datu deskribatzaileak, EHAn ezarritakoak eta “Hiri Plangintza Iraunkorra” 
eta Bultzaturen Osasuna eta ongizatea helburu estrategikoa osatzen dutenak, biztanleria-
maila horretan kokatutako gainerako udalerrien batez besteko balioei dagokienez adierazle 
bereizgarriak dituztenak, Mungian daude nagusiki, udalerrian dagoen plangintza-ereduarekin 
lotuta, eredu horren errealitateetako bat baita 25 urte baino gehiago igaro direla onartu zenetik. 
Mungian indarrean dagoen plangintza 1996an onartu zen, eta 2002. urtean biztanleria-tarte 
horretako udalerri guztien batez bestekoa kokatu zen. Udalerrien multzorako batez besteko 
datua eskasa da, bi hamarkada baino gehiagoko antzinatasuna duten hirigintza-plangintzen 
indarraldia kokatzen duelako (horrek garapen-eredu iraunkorragoen konfiguraziora egokitu 
gabeko plangintza bihurtzen ditu), Mungiaren kasua are okerragoa da, honen plangintza batez 
besteko hori baino zaharragoa baita.

Hau da, Mungiako hirigintza-plangintza zaharkituta geratu da; izan ere, 1996an onartu 
zenetik, hura formulatzeko oinarritzat hartu zen hiri-, ekonomia- eta gizarte-errealitatea 
aldatzeaz gain, erreferentziazko esparru juridikoa ere aldatu da, bai Estatuan (Lurzoruaren eta 
Hiri Birgaitzearen Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 7/2015 Legegintzako 
Errege Dekretua), bai autonomia-erkidegoan (Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 
30eko 2/2006 Legea).

Diagnostiko honetan eraldatzen ari den lurzoruari (EL. D) buruz jasotako balioak aztertuz 
gero, garapen-lurzoruko eremuetan aurreikusitako etxebizitza-dentsitatean eta bizitegi-
erabilerarako aurreikusitako lurzoru-azaleran adierazle-balioak lortzen dira, aztertutako 
udalerrien tarteko batez besteko nazionalera hurbilduz. Horrek esan nahi du planifikazio egokia 
egin dela atal honi dagokionez, batez besteko dentsitatearen alde egiten baitu (hektareako 40 
etxebizitza inguruan, okupazio-eredu trinko eta orekatu baten alde, lurzoruaren intentsitateari 
eta kontsumoari dagokienez). Bestalde, lortutako balioak estatuko batez bestekoarekin alderatuta 
txikiagoak dira garapen-lurzoruko eremuetan, lurzoru urbanizagarri mugatuan, jarduera 
ekonomikoetarako mugatutako lurzoru-azaleran, garapen-eremuetan etxebizitza-parkeari 
dagokionez aurreikusitako etxebizitzetan eta garapen-eremuetako etxebizitza-kopuruan. Horrek 
adierazten du udalerriak eredu agortua eta ez-funtzionala duela, udal-hazkundeko dinamikekin 
bat ez datorrena (EHAren adierazleen arabera, hazkunde-tasa % 6,9 da, batez bestekoa baino 
askoz ere handiagoa, % 0,5, eta, bestetik, etxebizitza-parkea batezbestekoaren azpitik dago), 
eta ez du aurreikusten eskariari erantzungo dion erabilera-eskaintzarik. Hori dela eta, agerian 
geratzen da indarrean dagoen hirigintza-plangintza berrikusi behar dela, garapen iraunkorretik 
irtenbideak eskainiko dituzten ereduetara bideratuta.
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Dagoeneko finkatuta eta urbanizatuta dagoen lurzoruko etxebizitza-dentsitateari buruzko 
deskribapen-datuak ez dira hain onak, eta horrek agerian uzten du gaur egungo okupazio-eredua 
dentsitate txikiko familia bakarreko etxebizitza nagusi den garapenetara hurbiltzen ari dela. Egia 
da La Bilbaina eta Larrabizker bezalako eremuak elementu eraldatzaileak izan daitezkeela zentzu 
horretan; izan ere, tamaina handiko partzelan familia bakarreko etxebizitza gehienak edo ia 
guztiak dauden hirigintza-eragiketak dira.

1.000 biztanleko berdeguneen ehunekoari buruzko adierazleari dagokionez, ez dago 
agendaren daturik eta adierazlerik. Gai hori indarreko plangintzaren justifikazio-memorian 
ezarritako datuen arabera aztertzen bada, egiaztatu ahal izango da eskatutako legezko 
gutxieneko estandarra lortzeko (5 m2 biztanleko), 96ko arau subsidiarioek proposatzen dutela 
Butroe ibaiaren hegoaldean, Goikoetxe Bidearen inguruan, 58.000 m2 inguruko eremua (udalerri 
osoan erabilera horretarako ezarritako azalera osoaren erdia baino gehiago), lurzoru horretarako 
ez baita kudeaketarik planteatu, eta orain arte ez baita erabilera horretarako garatu. Horren 
guztiaren ondorioz, espazio libreen egungo estandarra legeak eskatzen duen gutxienekoaren 
oso azpitik dago, eta gai horri planeamendu berriak heldu beharko dio.

3. Helburu Estrategikoa, “Klima-aldaketaren eraginak prebenitzea eta murriztea”, 
betetzeari dagokionez. Udalerriak Estatuko batez bestekoa baino balio handiagoak ditu (%0,21), 
nekazaritza- eta baso-ustiategietara bideratutako eremuen azalerari dagokionez.

Era berean, azpimarratu behar da klima-aldaketaren aurkako borrokarako funtsezko faktore 
bat udalerriak dituen berdeguneak izango direla (estaldura naturalak eta lurzoru iragazkorrak 
dituzten azalerak); izan ere, aipatu dugun bezala, legezko gutxienekoaren oso azpitik dago, eta, 
beraz, horri heldu beharko zaio. Alderdi horiek, mugikortasunarekin zerikusia dutenekin batera, 
funtsezkoak izango dira klima-aldaketaren aurkako borrokan eta udalerria horretara egokitzeko 
neurriak ezartzean.

4. Helburu Estrategikoa, “Baliabideen kudeaketa iraunkorra egitea eta ekonomia zirkularra 
bultzatzea”, behar bezala betetzeko, baliabideen kontsumoa optimizatzea, energiaren kudeaketa 
eraginkorra eta hondakinen murrizketa azpimarratu behar dira. Helburu hori lortzeak eragin 
zuzena du egungo eraikuntza-parkearen hobekuntzan, baina hirirako proposatutako garapen 
berrietan ere jarri behar da arreta. Ezin da planifikatu edo pentsatu hiri-eredu berririk edo egungo 
ereduaren birziklatzerik, baldin eta baliabideen eraginkortasunari eta kudeaketari buruzko neurri 
osoak biltzen ez baditu. Era berean, udalerriarentzat desiragarria den hiri-metabolismo berriari 
euskarria eta estaldura emango dioten hiri-azpiegiturak sustatu eta sortu behar dira, bereziki 
azpimarratuz energia berriztagarriak eta herritarren energia-autosufizientziarako neurriak.

5. Helburu Estrategikoari dagokionez, “Hurbiltasuna eta mugikortasun jasangarria 
bultzatzea”, Mungiako udalerriak balioak ditu. Udalerriak Estatuko batezbestekoaren azpitik 
dagoen motorizazio-indizea du (558,3 ibilgailu 1.000 biztanleko), eta garraio-azpiegituretara 
bideratutako azaleraren batezbestekoa  baino askoz handiagoa, gehieneko balioetara iritsiz (86,6 
ha). Balio horiek biztanleria horren mugikortasun-premien adierazle izan daitezke, mugikortasun 
iraunkorra sustatzeko neurriak ezartzeko tamaina eta dimentsio nahikoak baitituzte. Bideak 
eta hausnarketak honako hau zehaztuko dute: zer modu izango diren lehentasunezkoak eta zer 
mugikortasun-mota ezarri behar den udalerri honetarako, tarteko eskalakoa, onartzeko moduko 
distantzietakoa eta ingurumen- eta ondare-balio garrantzitsuetakoa. Honako hauek inplementatu 
beharko dira: garraio publikora bideratutako sareak eta horien metropoliko eta udalaz gaindiko 
konexioak, horien eraginkortasuna eta estaldura, motorrik gabeko eta garrantzi handiagoko 
moduetara bideratutako sareak, hurbileko zerbitzu eta zuzkiduretara hurbiltasuna edo sarbidea, 
mugikortasun iraunkorra sustatzeko funtsezko neurri gisa. Trenaren etorrera inflexio-puntua da 
aurreikusitako antolamendu-eredurako.
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6. Helburu Estrategikoari dagokionez, “Gizarte-kohesioa sustatzea eta ekitatea bilatzea”, 
datu deskriptiboek erakusten dute gaur egungo egoerak antzekotasunak dituela okupazio- eta 
langabezia-tasen batez besteko balioekin. Mungiako udalerriak batezbestekoa gainditzen du 
berez handia den Estatuko batez besteko langabezia-tasan (% 41,5), 25 eta 44 urte bitarteko 
biztanleriaren langabezia-tasaren % 44,3ko balioarekin, eta kontu hori arreta handiz aztertu 
eta aztertu beharko da. Mendetasun-indizeari eta biztanleriaren zahartze-indizeari dagokienez, 
batezbestekoaren oso antzeko balioak daude. Gizarte-kohesioa sustatzea eta ekitatea bilatzea 6. 
Helburu Estrategikoa betetzeak eredu bat sustatzea ekarriko du, auzo kalteberak hobetzen eta 
birgaitzen, egungo hiri-sarea dibertsifikatzen, udalerriko eremu defizitarioak hornitzen eta berriz 
hornitzen lagunduko duena, desberdintasunak murrizteko, ehunak biziberritzeko eta lurralde 
horretan aukera berriak sortzeko.

Espainiako Hiri Agendako mapetatik ateratako plano sintesiaren irudia.

7. Helburu Estrategikoari dagokionez, “Hiri-ekonomia bultzatzea eta bultzatzea”, 
gainerako udalerrietako bitartekoei dagokienez balio positiboenak erakusten dituen adierazlea 
jarduera ekonomikoetarako lurzoru-erreserba da (% 3,6), batez bestekotik oso behera, beste 
datu deskribatzaile batzuek ere helburu hori lortzeko eragin negatiboa duten eta, beraz, aztertu 
eta zuzendu behar diren (zahartzea, mendekotasuna, langabezia) alde batera utzita. 

Hirigintza- eta lurralde-eredu orekatu bat sustatu beharko da, era horretako lurzoru 
berriak sortzeari erantzun handiagoa emanez, jarduera ekonomikoko sektoreen dibertsifikazioan 
eragingo duena, egungo ehuna orekatu eta birkualifikatuko duena, funtzionaltasun-, hurbiltasun- 
eta baliabide-kontsumoaren ikuspegitik lurzoru jasangarrietan.

8. Helburu Estrategikoa, “Etxebizitzarako sarbidea bermatzea”, betetzearekin lotutako 
datu deskribatzaileek gogorarazten dute, berriz ere, indarrean dagoen plangintzak agortze 
egoera duela, eskaintzari, eskariari eta hazkunde demografikoari dagokienez, udalerrien batez 
bestekotik gorako mailetan. Gainera, egungo etxebizitza-parkearen berroneratzeari aurre egin 
beharko zaio, baita etxebizitza eskuragarrien eskaintzaren eskasiari ere.



418 Mungiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorra

9. Helburu Estrategikoa, “Berrikuntza digitala gidatzea eta sustatzea” eta 10. Helburu 
Estrategikoa “Esku hartzeko tresnak eta gobernantza hobetzea” betetzeko, funtsezkoa izango 
da udalerriko administratzaileek baliabideak ondo administratzea eta kudeatzea, bai eta 
eraldaketa digitalaren arloan inbertsioak egitea ere. Hirigintza-plangintzatik, funtsezkoa izango 
da hiriko eta lurraldeko baldintza sozioekonomiko berrietara egokitutako tresna eguneratu bat 
edukitzea, eraginkorra, argia eta irisgarria, egungo arazoei erantzuna emango diena eta garapen 
iraunkorreko helburu estrategikoetara egokitzeko bidea prestatuko duena.

Bada, Plan Orokor Berriaren Aurrerapenak proposatutako hirigintza- eta lurralde-
antolamenduaren ereduak, bere osaketan, hainbat helburu estrategiko betetzea barne hartu 
du, Mungia elkarbizitza atsegin, abegikor, osasungarri eta kontzientziatuko hiria izan dadin, 
garapen zuzen, bidezko eta iraunkorra bilatzen duen hiria.

Jarraian, Mungiako Plan Orokor berriaren Aurrerapenak Hiri Agendek ezarritako helburu 
estrategikoak betetzeko ezarri dituen jarduera-ildoak zehazten dira:

1. LURRALDEA, PAISAIA ETA BIODIBERTSITATEA.

LURZORUA BERE LURRALDE-INGURUNEAREKIN BATERAGARRI DEN MODUAN 
ANTOLATZEA. NATURA- ETA KULTURA-ONDAREA KONTSERBATZEA ETA HOBETZEA ETA 
PAISAIA BABESTEA. AZPIEGITURA BERDEAK ETA URDINAK HOBETZEA ETA TESTUINGURU 
NATURALAREKIN LOTZEA.

Mungiako udal-mugarteak ingurumen- eta paisaia-balio garrantzitsuak ditu. Butroe 
ibaiaren presentzia beti izan da lurraldearen konfigurazioaren eta finkapenaren hasieratik izan 
duen garapenaren parte. Mungiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren Aurrerapenak ezartzen 
den lurralde-euskarriaren izaera natural hori aitortzen eta berresten du, eta baldintza hori eredu 
berriaren konfigurazioan integratzearen aldeko apustua egiten du. Hori dela eta, Aurrerakinak 
proposatzen du urbanizazio berriko lurzoru-azalera edo indarrean dagoen hirigintza-ereduan 
ezarritako gunearen hedadura murriztea, eta, aldi berean, jada hiritartzat edo urbanizagarritzat 
jotzen den lurzoruko esku-hartzea handitzea, lehentasuna emanez jada erabiltzen ez diren 
eraldatutako lurzoruak berritzeari, birziklatzeari eta birgaitzeari, bai eta amaitu gabeko bilbeak 
osatzeari ere, garapen iraunkorrago eta eraginkorrago baten ildotik.
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Ingurumen-balio ukaezinak dituen lurralde baten aurrean, Plan Orokorraren Aurrerapenak 
ez du lurzoru urbanizagarriaren sailkapena azaletik handitzeko proposamenik jasotzen, 
indarrean dagoen plangintza orokorrarekiko etorkizuneko beharrizanak asetzeko, 
baizik eta hura birkokatzea, Arau Subsidiarioetan aurreikusitakoak, garatu ez denak, 
etorkizuneko beharrak asetzen baititu, nahiz eta doitu eta kokatu beharko den hirigintza- 
eta lurralde-eredu jasangarrienarekin bat datozen kokalekuetan. Indarrean dauden Arau 
Subsidiarioetan sailkatutako bizitegi-erabilera globala ezartzeko lurzoru urbanizagarria 
22,42 hektarea inguru dira. HAPOaren Aurrerapenak antzeko azalera planteatzen du 
(23,35 hektarea), baina adierazi behar da Aurrerakinak espazio libreen sistema orokorrera 
bideratutako ia 4 hektarea hartzen dituela azalera horretan, eta hori ez da gertatzen Arau 
Subsidiarioetan. Hori guztia kontuan hartuta, ondoriozta daiteke plangintza orokor berriak 
oinarrizko landa-egoeran dagoen lurzorua okupatzeko eskaintza txikiagoa proposatzen 
duela, indarrean dagoen plangintzan ezarritakoa baino. Beraz, ildo horretan, hazkundeko 
lurzorua desklasifikatu da, hiri-agenden helburuekin bat etorriz, hau da, lurzoruaren 
kontsumoa moderatzea.

Bestalde, indarrean dagoen plangintzak ezartzen duen landa-lurzoruaren antolamendua 
ez da 2019ko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetan ezarritako kategorietara egokitzen. 
HAPOaren Aurrerapenak, ildo horretan, Gidalerroei erantzuten dien kategorizazio 
bat egiten du, atal honetako agenden helburuen betetzea hobetuz, indarrean dagoen 
plangintzan ez baitute babes egokirik.

Lurralde honetako azpiegitura berdearen ezarpen garrantzitsu eta berritzailea egiten da, 
indarrean dagoen plangintzan jorratu ez den gaia, lurralde-eredu iraunkorrago bat eratzen 
duena.

Lurraldearen ingurumen-balioa handitzeko ideia, hiriaren eta haren natura-ingurunearen 
arteko diskurtsoa berreskuratuz, Mungiako udalerriaren bereizgarri den ondare 
arkeologiko, arkitektoniko eta etnologikoaren aberastasunari balioa emanez ezar daiteke. 
Gai hori Aurrerapen honetan jorratzen da, babestutako ondasunak oso definituta 
katalogatzeko proposamen batekin.

9. Helburu Estrategikoa, “Berrikuntza digitala gidatzea eta sustatzea” eta 10. Helburu 
Estrategikoa “Esku hartzeko tresnak eta gobernantza hobetzea” betetzeko, funtsezkoa izango 
da udalerriko administratzaileek baliabideak ondo administratzea eta kudeatzea, bai eta 
eraldaketa digitalaren arloan inbertsioak egitea ere. Hirigintza-plangintzatik, funtsezkoa izango 
da hiriko eta lurraldeko baldintza sozioekonomiko berrietara egokitutako tresna eguneratu bat 
edukitzea, eraginkorra, argia eta irisgarria, egungo arazoei erantzuna emango diena eta garapen 
iraunkorreko helburu estrategikoetara egokitzeko bidea prestatuko duena.

Bada, Plan Orokor Berriaren Aurrerapenak proposatutako hirigintza- eta lurralde-
antolamenduaren ereduak, bere osaketan, hainbat helburu estrategiko betetzea barne hartu 
du, Mungia elkarbizitza atsegin, abegikor, osasungarri eta kontzientziatuko hiria izan dadin, 
garapen zuzen, bidezko eta iraunkorra bilatzen duen hiria.

Jarraian, Mungiako Plan Orokor berriaren Aurrerapenak Hiri Agendek ezarritako helburu 
estrategikoak betetzeko ezarri dituen jarduera-ildoak zehazten dira:

1. LURRALDEA, PAISAIA ETA BIODIBERTSITATEA.

LURZORUA BERE LURRALDE-INGURUNEAREKIN BATERAGARRI DEN MODUAN 
ANTOLATZEA. NATURA- ETA KULTURA-ONDAREA KONTSERBATZEA ETA HOBETZEA ETA 
PAISAIA BABESTEA. AZPIEGITURA BERDEAK ETA URDINAK HOBETZEA ETA TESTUINGURU 
NATURALAREKIN LOTZEA.

Mungiako udal-mugarteak ingurumen- eta paisaia-balio garrantzitsuak ditu. Butroe 
ibaiaren presentzia beti izan da lurraldearen konfigurazioaren eta finkapenaren hasieratik izan 
duen garapenaren parte. Mungiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren Aurrerapenak ezartzen 
den lurralde-euskarriaren izaera natural hori aitortzen eta berresten du, eta baldintza hori eredu 
berriaren konfigurazioan integratzearen aldeko apustua egiten du. Hori dela eta, Aurrerakinak 
proposatzen du urbanizazio berriko lurzoru-azalera edo indarrean dagoen hirigintza-ereduan 
ezarritako gunearen hedadura murriztea, eta, aldi berean, jada hiritartzat edo urbanizagarritzat 
jotzen den lurzoruko esku-hartzea handitzea, lehentasuna emanez jada erabiltzen ez diren 
eraldatutako lurzoruak berritzeari, birziklatzeari eta birgaitzeari, bai eta amaitu gabeko bilbeak 
osatzeari ere, garapen iraunkorrago eta eraginkorrago baten ildotik.
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2. HIRI EREDUA.

2.1. TRINKOTASUNA, HIRI-OREKA ETA OINARRIZKO ZERBITZUEN HORNIDURA 
SUSTATUKO DITUEN HIRI-EREDUA DEFINITZEA.

2.2. KONPLEXUTASUN FUNTZIONALA ETA ERABILERA-ANIZTASUNA BERMATZEA.
2.3. ESPAZIO PUBLIKOEN KALITATEA ETA IRISGARRITASUNA BERMATZEA.
2.4. HIRIKO INGURUMENA HOBETZEA ETA KUTSADURA MURRIZTEA.
2.5. HIRI-BERRONERATZEA BULTZATZEA.
2.6. KALITATEA ETA IRAUNKORTASUNA HOBETZEA.

Mungiako HAPOaren Aurrerapenak proposatutako hiri-eredua trinkoa da, dentsitate 
ertainekoa eta erabilera anitzekoa. Ondorioz, EHAren 2. helburu estrategikoa betetzen da.

Hiri-lurzoru edo lurzoru urbanizatuaren oinarrizko egoera bihurtzeko jarduketek egungo 
ereduaren trinkotasuna errazten dute, erreferentziako azalera bereko eraikigarritasun-
balioak eta etxebizitza-kopurua handitzen baitituzte.

Lurzoru urbanizagarrian edo oinarrizko landa-egoeran hirigintza-eraldaketarako 
proposatutako jarduketek dentsitate eta eraikigarritasun ertainak ezartzen dituzte. 
Horrela, garapen berriek aintzat hartu behar duten udalerriaren diseinuak, ezarritako 
parametroetan oinarrituta, EHAk eta Bultzatuk ezarritako hiri-trinkotasun eta 
-konplexutasun printzipioetara egokitzen diren auzoak eraikitzea ahalbidetuko du, 
azkenean ezarriko duten antolamendu xehatuan oinarrituta.

Proposatutako antolamendu-eredua.
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Gertutasuna sustatzeko neurriei dagokienez, hiri-lurzoruko jarduketetatik zuzkidura 
eta zerbitzu berrietarako aurreikusitako erreserbak lurralde-orekaren printzipioaren 
arabera diseinatzen dira, eta horniturik ez dauden hiri-eremuak birkualifikatzeko 
helburuarekin. Bizitegi-erabilera globala duten hirigintza-eraldaketako jarduketetan, 
oro har, eraikigarritasunaren %10eko gutxieneko erreserba aurreikusten da harekin 
bateragarriak diren beste erabilera batzuetarako, hala nola hirugarren sektoreko zerbitzuei 
lotutakoetarako; horrek hurbileko merkataritza bultzatuko du eta hiria distantzia laburren 
eraketan lagunduko du. Konplexutasun funtzionala sustatzeko neurriei dagokienez, 
argudio berak balio du; izan ere, hirigintza-eraldaketako jarduketetan bizitegi-erabilera 
orokorrarekin bateragarriak diren hirugarren sektoreko zerbitzuak ezartzeak konplexutasun 
funtzional handiagoko hiria sustatzen du.

Zuzkidurak ezartzeko gomendioetara egokitzeak, EHAk ezarritako estalduren azterketan 
oinarrituta, Plan Orokorreko zuzkiduren proposamenari buruzko gogoeta zabaltzen du, 
zer ekipamendu eta zerbitzu mota indartu behar diren zehazteko. Plan Orokorraren 
Aurrerapena ez da proposatutako zuzkiduren xedea berariaz ezartzearen aldekoa, 
malgua izateko eta tipologia lurzoruaren garapenaren unera egokitzeko helburuarekin. 
Ekipamenduen estalduren analisiak defizitak non dauden zehaztea ahalbidetzen du.

Sistema orokorreko ekipamenduen proposamenak, halaber, hiria birkualifikatzea 
planteatzen du, zuzkidura-eremu berrietatik abiatuta, udal-mailako ekipamenduak zona 
jakin batzuetan kontzentratzearen aurrean.
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3. KLIMA-ALDAKETA. LURRALDE- ETA HIRI-EREDUA KLIMA-ALDAKETAREN ONDORIOETARA 
EGOKITZEA ETA PREBENTZIOAN AURRERA EGITEA. BEROTEGI-EFEKTUKO GASEN 
EMISIOAK MURRIZTEA. KLIMA-ALDAKETAREN AURREAN ERRESILIENTZIA HOBETZEA.

Mungian indarrean dagoen hirigintza-plangintza orokorrak ez du ezartzen (duela bi 
hamarkada baino gehiago formulatu baitzen) klima-aldaketara egokitzeko araudi 
espezifikorik, une honetan indarrean dagoen legeria sektorialaren arabera. Era berean, 
antolamendu-ereduan ez da aurreikusten udal-mugartean dauden arrisku naturalen 
azterketarik, eraginpeko eremuak identifikatzen dituenik, horri buruzko neurriak ezarri 
ahal izateko.

Aurreko kapituluko adierazleetan balioetsi den bezala, Mungiako Plan Orokorraren 
Aurrerapenak estrategia garrantzitsu bat jasotzen du, barne berroneratzeko eta 
eraberritzeko, hiriko espazio libreen sistema hobetzeko eta hurbileko ekipamendu eta 
zerbitzuak hobetzeko, hirian zuzkiduren banaketa orekatua ezartzeko eta mugikortasun 
iraunkorragoa sustatzeko, desplazamenduak murriztean. Neurri eta jarduera horiek 
guztiek hiria klima-aldaketara hobeto egokitzen laguntzen dute.

Era berean, arrisku eta hondamendi naturalei buruzko lurraldea identifikatu eta 
diagnostikatu du, eta gai horri buruzko erreferentziazko legeria espezifikoa integratu du, 
arrisku naturalei buruzko estrategia nazional eta autonomikoekin eta Hondamendien 
Arriskua Murrizteko Sendai Esparruaren 2015-2030 Akordioarekin bat etorriz.

Airearen kalitatearen kontrolari dagokionez, Plan Orokorraren Aurrerapenak, hirigintza-
araudiaren aurrerapenean, ingurumena babesteko estrategiaren barruan aurreikusten du 
ingurumena babesteko araudia eta ingurumenean eragina duten gainerako gaiak betetzea.

Horrela, Aurrerapenaren dokumentuan, proposatutako hiri- eta lurralde-ereduaren 
balorazioa txertatzen da berotegi-efektuko gasen (BEG) murrizketaren ikuspegitik, klima-
aldaketaren aurkako borrokaren aurrean egokia den baloratzeko funtsezko adierazle 
gisa. Hirigintza-plangintza airearen kalitatearen eta atmosferaren babesaren arloan 
dagoen legeria sektorial berriaren barruan kokatu behar da.

Plan Orokorraren Aurrerapenaren klima-aldaketaren aurkako borrokarako neurri 
nagusietako bat, mugikortasun-estrategiez gain, hiriko berdeguneak zabaltzearen eta 
hobetzearen aldeko apustu garrantzitsua da (aurreko ataletan zehaztutakoa).

Era berean, HAPOaren Aurrerakina egonkorra da espazio libre publikoak urbanizatzeko 
arauak eta diseinu-irizpideak arautzeko, espezie autoktonoen erabileran eragiteko 
neurriak eta gomendioak ezartzeko, eta lurzoru iragazkorraren azaleraren eta drainatze 
jasangarriko sistemen erabileraren gutxienekoak ezartzeko, lurzoruaren garapen 
biologiko egokia bermatzeko eta landare-estaldurari eta euri-uraren atxikipenari eusten 
laguntzeko.



423Antolamendu-memoria

Proposatutako azpiegitura berdea.
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4. BALIABIDEEN KUDEAKETA IRAUNKORRA ETA EKONOMIA ZIRKULARRA. ENERGETIKOKI 
ERAGINKORRAGOAK IZATEA ETA ENERGIA AURREZTEA. URAREN KONTSUMOA 
OPTIMIZATZEA ETA MURRIZTEA. MATERIALEN ZIKLOA SUSTATZEA.

Gure hirietako hiri-metabolismoari dagokionez, agendek berariaz eragiten dute energia 
jasangarriaren erabilera sustatzeko, baliabideen kontsumoaren eraginkortasuna 
sustatzeko eta ekonomia zirkularreko eredu bat eraikitzeko planen, neurrien eta 
jarduketen garapenean.

Mungiako Plan Orokorraren Aurrerapenak egungo energia ekoizteko sistema 
mantentzearen eta energia berriztagarriko instalazio berrien proposamenak antolatzearen 
alde egiten du. Ildo horretan, hirigintza-araudiaren aurrerapenean energia berriztagarria 
sustatzeko eta energia aurrezteko neurriak aurreikusten dira.

Beraz, Mungiako Plan Orokorraren Aurrerapenaren egokitzapenak, agenden edukiei 
dagokienez, hiriko energia-ekoizpena eta -kontsumoa hobetzeari eragiten dio, bai 
eta hiribilduaren energia-kontsumoa eta autosufizientzia sustatuko duten energia 
berriztagarriak ekoizteko jarduera zehatzak sartzeko gaitasunari ere.
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Plan Orokorraren Aurrerapenetik aurrera, ekintza eta neurri zehatzak aurreikusten 
dira uraren zikloa eraginkorragoa izan dadin. Ekintza eta neurri horiek eragina dute 
antzinatasun handieneko sektoreetako hornidura-sareen hobekuntzan eta berrikuntzan, 
bai eta galerak murrizteko eta ur-kontsumoa murrizteko berariazko neurriak ezartzearen 
aldeko apustuan, HUA handitzean ere, hiriko berdeguneak eta espazio libreak ureztatzeko 
uraren berrerabilera gaitzen duen hirugarren sektoreko sistema hartu ahal izateko. 
Ildo horretan, beharrezkoak dira instalazioak handitu eta hobetzen dituzten joera 
guztiak, etxeko kontsumoa murrizteko eta araztu eta berrerabilitako uraren bolumena 
handitzeko, agenden arabera, eta dokumentuan jasotako araudiaren aurrerapenean 
jasotzen da horien aplikazioa.

Plan Orokorraren Aurrerapenak ekonomia zirkularraren sustapenean eragiten duten 
jarduerak ere jasotzen ditu, birziklapena sustatzen dutenak, bai eta hiri-hondakin solidoen 
bilketa eta tratamendu bereizlea ere. Araudi-aurrerapen bat txertatu da, non kontuan 
hartzen diren ekonomia zirkularraren sustapenari eta materialen bizi-zikloari buruzko 
edukiak, landare-hondakinen tratamenduari buruzkoak eta industria- eta hirugarren 
sektoreetako tratamenduari buruzkoak, sortzen dituzten hondakinak berrerabiltzeko 
eta birziklatzeko alderdietan eragiten dutenak.

4. BALIABIDEEN KUDEAKETA IRAUNKORRA ETA EKONOMIA ZIRKULARRA. ENERGETIKOKI 
ERAGINKORRAGOAK IZATEA ETA ENERGIA AURREZTEA. URAREN KONTSUMOA 
OPTIMIZATZEA ETA MURRIZTEA. MATERIALEN ZIKLOA SUSTATZEA.

Gure hirietako hiri-metabolismoari dagokionez, agendek berariaz eragiten dute energia 
jasangarriaren erabilera sustatzeko, baliabideen kontsumoaren eraginkortasuna 
sustatzeko eta ekonomia zirkularreko eredu bat eraikitzeko planen, neurrien eta 
jarduketen garapenean.

Mungiako Plan Orokorraren Aurrerapenak egungo energia ekoizteko sistema 
mantentzearen eta energia berriztagarriko instalazio berrien proposamenak antolatzearen 
alde egiten du. Ildo horretan, hirigintza-araudiaren aurrerapenean energia berriztagarria 
sustatzeko eta energia aurrezteko neurriak aurreikusten dira.

Beraz, Mungiako Plan Orokorraren Aurrerapenaren egokitzapenak, agenden edukiei 
dagokienez, hiriko energia-ekoizpena eta -kontsumoa hobetzeari eragiten dio, bai 
eta hiribilduaren energia-kontsumoa eta autosufizientzia sustatuko duten energia 
berriztagarriak ekoizteko jarduera zehatzak sartzeko gaitasunari ere.
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5. MUGIKORTASUNA ETA GARRAIOA. HURBILEKO HIRIA BULTZATZEA. GARRAIOBIDE 
IRAUNKORRAK SUSTATZEA.

HAPOaren Aurrerapenak udalerrian mugikortasun iraunkorra sustatzearen alde egiten 
du, bide-hierarkia argi eta artikulatu bat ezartzeari esker. Hierarkia horrek hiriko 
joan-etorriak optimizatzen ditu, eta, aldi berean, bizitegi-auzoen barruko zirkulazioa 
murrizten du, eta disuasio-aparkaleku estrategiko batzuk kokatzen ditu.

6. GIZARTE-KOHESIOA ETA AUKERA-BERDINTASUNA. POBREZIA-ARRISKUA ETA GIZARTE-
BAZTERKETA MURRIZTEA HIRI-INGURUNE BEHARTSUETAN. AUKERA-BERDINTASUNA 
BILATZEA, GENEROAREN, ADINAREN ETA DESGAITASUNAREN IKUSPEGITIK.

Agendek ezartzen dituzten analisi eta adierazleetatik ondorioztatzen da lehentasunezko 
helburua dela gure hiri-inguruneen kalteberatasuna murriztea eta arazo horiek non 
gertatzen ari diren goiz detektatzea. Plan Orokorraren edukiak eremu kalteberei buruzko 
erreferentziazko dokumentuetan ezarritakora egokituko dira, hala badagokio, kaltebera 
gisa identifikatutako hiri-ehunen gaineko jarduketak aitortu eta proposatuko baititu.

Berdintasunaren alorreko proposamenei dagokienez, generoaren, adinaren edo 
desgaitasunaren ikuspegitik, Plan Orokorraren Aurrerapenaren estrategietako bat 
da genero-ikuspegia hiri-ereduaren kontzeptuzko oinarrietan txertatzea. Oinarri 
kontzeptualetan, emakumeek hiria erabiltzeko duten modu zehatzaren garrantzia 
txertatzen da, arreta berezia jarriz mugikortasun jasangarriari, hurbileko zerbitzu eta 
espazio libreen hornidurari, erabilera eta aniztasun tipologikoen nahasketari eta espazio 
publiko seguruen diseinuari dagokienez.

Gainera, arlo hori arautzen duten arauen aurrerapena ezartzen da, eta hori guztia 
antolamendu-memoriaren eranskinean sartzen da, eta irizpide espezifikoak ezartzen dira 
antolamendu-ereduaren definizioan genero-ikuspegia txertatzeko estrategia ezartzeko.
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7. HIRI-EKONOMIA. TOKIKO PRODUKTIBITATEA, ENPLEGUAREN SORRERA ETA JARDUERA 
EKONOMIKOAREN DINAMIZAZIOA ETA DIBERTSIFIKAZIOA BILATZEA. TURISMO 
ADIMENDUNA, IRAUNKORRA ETA KALITATEZKOA ETA TOKIKO EKONOMIAREN 
FUNTSEZKO SEKTOREAK SUSTATZEA.

Plan Orokorraren Aurrerapenak hiri-lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian hazkunde-
eredu bat proposatzen du, bizitegi-jardueraren osagarri diren jarduera ekonomikoen 
erabileren gutxieneko ehunekoak barne hartzen dituena, hiri-ehun konplexuagoak eta 
askotarikoagoak eraikitzeko helburuarekin, eta hirugarren sektoreko erabilera orokorreko 
jarduerak ere planifikatzen dira, lurralde horretarako zentraltasun-eremu berriak 
sustatzeko helburuarekin.

Jarduera ekonomiko lehiakorrak, askotarikoak eta konplexuak sortzeko duen garrantziagatik 
eta eragin zuzenagatik, Atxurin jarduera ekonomikoen kokapen berria nabarmentzen da; 
izan ere, lurralde horretan ezkutuko eskaerei erantzutea ez ezik, ingurune horretarako 
udalaz gaindiko antolamendurako ezarritako jarraibideetara egokitzea eta hiri-bilbea 
jostea eta ixtea ere erraztuko du, eta, gainera, puntu horren konexioa eta irisgarritasuna 
konponduko ditu, gai hori funtsezkoa baita horrelako jarduerak garatzeko.

Pradoko Plan Bereziaren kasuan bezala, indarrean dagoen plangintzan aurreikusitako 
lurzoruak biziberritzeko apustua ere funtsezko kontua izango da.

8. ETXEBIZITZA. ETXEBIZITZA PARKE EGOKI BAT EGON DADIN SUSTATZEA, ARRAZOIZKO 
PREZIOAN.

Plan Orokorraren Aurrerapenak proposatzen du babes-araubideren bati atxikitako 
etxebizitza-eskaintza garrantzitsu bat sartzea, lurraldearen gaineko banaketa orekatu eta 
ekitatiboarekin. Hala, bizitegi-erabilera orokorreko jarduketa guztiek eskaintza garrantzitsua 
dakarte babestutako etxebizitzetarako eraikigarritasun-erreserbari dagokionez.

9. ARO DIGITALA. JAKINTZAREN GIZARTEA ERRAZTEA ETA HIRI ADIMENDUNAK (SMART 
CITIES) GARATZEKO BIDEAN AURRERA EGITEA.

Plan Orokorraren Aurrerapenak hiria telekomunikazioen garapen egokirako beharrezko 
azpiegiturez hornitzeko proposamena ezartzen du, hiriaren eskariaren eta indarrean 
dagoen sektoreko legediaren arau-esparruaren arabera.
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Izan ere, telekomunikazioen eta teknologia digitalaren arloko Plan Orokor batek gaur 
egun jaso behar dituen edukiak askoz ere zabalagoak dira, eta presentzia handiagoa 
dute hiriaren funtzionamenduaren alderdi guztietan. Hori dela eta, Aurrerapenaren 
dokumentuak araudi estrategiko garrantzitsua jasotzen du telekomunikazioen arloan 
aurreikusitako aurreikuspenak berriz pentsatzeko eta eguneratzeko, herritarrek teknologia 
berriak eskura izan ditzaten bermatzeko eta hiri-kudeaketan teknologia berriak ezartzen 
laguntzeko. Teknologia berriak hirian integratzeari buruzko gogoeta zabaldu behar da, 
lurzoru-erreserba berrien planteamenduetatik edo berrikuntza teknologikoari lotutako 
produkzio-sektoreak sortzetik abiatuta, teknologia garbiak bultzatuz, edo espazio 
publikoak herritarrek teknologia berriak doan eskuratzeko gune gisa ulertuz.

10. TRESNAK. KUDEAKETA ERE HOBETUKO DUEN ARAUGINTZA- ETA PLANGINTZA-ESPARRU 
EGUNERATU, MALGU ETA SINPLIFIKATU BAT LORTZEA. HERRITARREN PARTE-HARTZEA ETA 
GARDENTASUNA BERMATZEA ETA MAILA ANITZEKO GOBERNANTZA ERRAZTEA

Adierazle-multzo horrek eragina du Mungiako Plan Orokorraren Aurrerapenean, arau-
esparrura egokitzearekin, garatzeko eta kudeatzeko malgutasunarekin, hiri-errealitatera 
egokitzeko gaitasunarekin eta informazioaren teknologia berrien erabileratik herritarren 
parte-hartzea eta gardentasuna sustatzeko gaitasunarekin lotuta.

Mungiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren Aurrerapena Plan berria eratzeko 
oinarrizko dokumentua da, eta hiria berroneratzeko eta esku hartzeko ahalmen handia 
duen tresna izango da. Behin indarrean sartzen denean, udalerriaren ekonomia-, 
ingurumen- eta gizarte-jasangarritasuneranzko eraldaketari ekiteko aukera emango du.

Aurrerapen-dokumentua, gainera, malgutasun, egokitzapen edo, nahiago izanez gero, 
erresilientzia dosi jakin batzuk bermatu nahi dituen tresna gisa aurkezten da. Horregatik, 
integratzen den araudiaren aurrerapenak arazo jakin batzuk konpontzeko hirigintza-
esparrua planteatzen du, eta ondoren garapen-tresnak, planak edo ordenantzak idaztea 
errazten du, hurbilagoko ikuspegi batetik arazo zehatzak konpontzerantz, planteatutako 
konponbideekin asmatu ahal izateko. Ildo horretan, herritarrek gobernantzari dagokionez 
dituzten behar berriak biltzen dituen dokumentua da.
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Webgunearen hasierako orriaren irudia.

Gardentasunari eta herritarren parte-hartzeari dagokienez, Aurrerapenaren dokumentua 
bera maila anitzeko komunikazioaren eta diseinu partekatuaren adibide bat da, orain arte 
egindako parte-hartze prozesuen memorian ikus daitekeen bezala.
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PARTE HARTZEAREN MEMORIA.

aurrerapena

MP.1.    SARRERA
MP.2.  PARTE HARTZEAREN PROGRAMA ETA ESPLORAZIO PARTE HARTZAILEA ONARTZEA. 
MP.3.  PLATAFORMAREN BIDEZKO ELKARREKINTZARI BURUZ.
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PM.1/
SARRERA

Hiri Antolamenduko Plan Orokorra, “hiri-proiektu” gisa, hiri-lurralde eredu jakin baten 
hautaketan ziurtatutako hiriaren etorkizuneko aukera handiak adierazten dituen tresna da. Hori 
dela eta, herritarren parte-hartzea ezinbestekoa da hiriaren lurralde-gobernantzaren oinarrizko 
pieza horren eraketan eragiteko, eta hori gauzatzea udalbatzari dagokio.

Hala aitortu du Euskadiko hirigintza-legedi berriak (2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa), printzipio orokor gisa eta betebehar gisa taxutzen baita 
herritarren parte-hartzea ahalbidetzea antolamendu-tresnak prestatzen hasi zirenetik, eta 
egindako partaidetza-ekintzak eta -harremanak justifikatu behar dira, baita ondorioak eta 
planetan integratzea ere. Horrela, herritarren ahalduntzeak atzeraezina izan behar duela uste 
da, gure hiri-ereduak definitzeko eta arduraz kudeatzeko elementu aberasgarri eta ezinbesteko 
gisa. Hirirako eskubidea oinarrizko eskubide gisa aldarrikatzea da kontua.

Lege horren 108. artikuluan ezartzen denez, egiturazko antolamenduaren plangintzako 
edozein figura formulatzen, aldatzen edo berrikusten hasteko udal-erabakiarekin batera, 
herritarrek parte hartzeko programa bat aurkeztu beharko da. Programa horretan, udalerriaren 
ezaugarrien arabera, helburu, estrategia eta mekanismo nahikoak ezarriko dira, herritarrek eta 
elkarte-erakundeek hura egiteko prozesuan parte hartzeko eskubidea izan dezaten. Horrela egin 
du Mungiako Udalak.

Onartutako parte-hartze prozesuak Planaren Aurrerapena edo Zirriborroa onartu 
aurreko fase bat barne hartu du. Fase horren helburua, lehenik eta behin, bildutako informazio 
teknikoaren eta herritarren sentsibilitateen kontrastetik abiatuta aurrediagnostiko bat eraikitzea 
izan da, batez ere inbrikatutako eragileen eta prozesuan interesa izan dezaketen pertsonen 
ahotsetatik abiatuta, modu telematikoan kudeatu den dokumentu analitiko baten kontrastearen 
bidez. Aldi horri “Partaidetzazko Esplorazioa” deitu zaio, eta aldez aurretik deitutako ekitaldi 
publiko batekin eman zitzaion hasiera. Bertan, parte hartzeko programa aurkeztu zen, prozesuan 
zehar izango diren materialak azaldu ziren eta aldez aurreko azterketa azaldu zen, herritarrei 
gogoeta egiteko eskatuz.
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PM.2/
PARTE HARTZEAREN PROGRAMA ETA ESPLORAZIO 
PARTE HARTZAILEA ONARTZEA.

Lanen hasieran, lehenengo hilabetean, Parte-hartze Programa onartu zen. Handik gutxira, 
bertan adostutakoari jarraiki, herritarrei eta hainbat erakunderi gonbidapen zuzena egin zitzaien 
gutun bidez, parte hartzeko prozesuari hasiera emateko eta lanak hasi ondoren zain zegoen 
prozesua azaltzeko. Tokiko prentsan ere jakinarazi zen.

Ekitaldia 2021eko uztailaren 18an egin zen udal auditorioan. Erredakzio-taldeko kideek eta 
alkateak parte hartu zuten bertan. Parte hartzeko faseak eta mekanismoak azaldu ziren.

Webgunea aurkeztu zen, eta herritarrei parte hartzen laguntzeko prestatutako 
dokumentuak berrikusi ziren: parte hartzeko gida bat, kronograma bat eta aldez aurreko txosten 
bat, kontrastatzeko gonbidapena egiten zitzaiona.
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Urrian, proposamenak biltzen edo zalantzak argitzen jarraitzeko deia egin zitzaien berriro 
herritarrei.

Handik gutxira, Hirigintza Informazioaren dokumentua argitaratu zen webgunean, eta 
kontsultarako prest zegoela iragarri zen. Eskura zeuden dokumentu horiekin, aurrez aurreko 
partaidetza-tailerrak antolatu ziren. Tailer horiek dira Aurrerapena garatzeko fasean egindako 
azken mugarria, eta partaidetza-memoria honen hirugarren puntuan azaltzen dira.
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PM.3/
PLATAFORMAREN BIDEZKO ELKARREKINTZARI 
BURUZ.

35 ekarpen erregistratu dira eskainitako webgunearen bidez. Datu-basea Udalari eta 
etorkizuneko parte-hartze presentziala garatuko zuen taldeari bidali zitzaien, ardatz tematikoak 
ateratzeko.

Ekarpenetatik 10 artxibo bildu dira dokumentazioarekin.

Erabiltzaileek plataformarekin dituzten elkarreraginen analisiaren datuak honako hauek 
dira:

Erregistratutako 15.511 bisitetatik, jokabide-dinamiken arabera, bisita errepikatuak edo 
kontsultarako benetako asmorik gabekoak atera behar dira. Horretarako, hainbat datutatik 
abiatzen da:

6.002 saio (erabiltzaile bat) erregistratzen dira, orri nagusitik hasita. Nabigazioa eskatzen 
duen egitate hori bereizi egin behar da webgunearen zati zehatzetara, roboten berezko 
dinamiketara, zuzenean sartzeko saiakeretatik.

Saio horietatik %62 zuzeneko loturatik datoz. Bilatzaileen bidezkoak %5,12 dira. Horiek 
dira webgunera sartzeko modu errealak, eta saio errealen kalkulua 6.002 saioen %67 ingurukoa 
da, gutxi gorabehera 4.021.

Kontsulta-denborari dagokionez, estatistiketan jasotzen da batez bestekoa 22 segundokoa 
dela. Askoz ere zabalagoak ikusten dira (60 arte) erakusketa aldiaren hasieran.

Laburbilduz, lehenengo hilabeteetan bilaketa-jarrera hauteman da, eta hurrengo 
hilabeteetan, berrikusena-jarrera.
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Saio bakoitzaren iraupena (segundotan)

Hasierako orria

Jatorrizko orri guztiak
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PM.4/
GAIKAKO TAILERRAK. PARTE HARTZEARI BURUZKO 
TXOSTENA.

4.1. SAIOEN DISEINUA.

Saioan parte hartu dute: Erredakzio-taldea + Hiritik At
Dinamizatu saioa: Hiritik At
Saioaren iraupena: 90-100 min 

• Helburuak:

Gaikako tailerrak egitea, HAPOaren diagnostiko-dokumentua aberastuko duen eztabaida 
bultzatzeko eta herritarrek udalerriaren etorkizunari lotutako funtsezko ideiei buruz duten 
iritzia jasotzeko. Ideia horiek Aurrerapen fasean aztertu eta garatuko dira. Erredakzio taldeak 
egindako dibulgazio-dokumentuetan oinarrituta, saioaren helburua izango da hainbat gairi 
buruzko iritziak baliozkotzea, zalantzan jartzea edo euron gaineko hausnarketak eragitea. 
Gai horiek honakoak izango dira, besteak beste, mugikortasuna, etxebizitza, jarduera 
ekonomikoa eta paisaia, eta, batez ere, herritarrek iritzi-emateko oinarritzat erabiliko 
den aurretiazko txostenean identifikatutako gaiak. Horretarako, interes handieneko gaiak 
identifikatuko dira, edo polarizaziorik handiena eragiten dutenak, helburua eztabaida 
sortzea eta horri buruzko iritziak mahai gainean jartzea delako. Landuko diren gaietara 
eta bizilagunen gizarte-errealitatera egokituko da metodologia. Parte-hartze kualitatiboa 
bilatzen saiatuko gara.

• Parte hartzeko deialdia:

Udalerriko kolektiboak eta taldeak identifikatuko dira (ahal dela dagoeneko eratuta 
daudenak), eta berariazko deialdia egingo da parte har dezaten. Saio irekietan parte 
hartzeko zailtasun handiena duten pertsonekin ahalegin berezia egingo da, beren 
narratiba eta diskurtsoa presente egon daitezen; hain zuzen ere, adinekoak, mugitzeko 
arazoak dituztenak, hizkuntza menderatzen ez dutenak... edo parte hartzeko beste oztopo 
batzuk dituztenak.

• Saioetan landu diren gaiak:

Saio guztiek honako galdera hau izango dute gidalerro:

Mungian,
nola lor dezakegu denontzako bizigarriagoa den etorkizuna?

Gai bakoitzari buruzko eztabaida eta elkarrizketa aipatutako galdera horretan oinarrituta 
egin beharko dira, fokua Mungiaren etorkizunean jarrita beti;  eta, aldi berean, genero-
ikuspegia eta dauden beharrizan guztiak kontuan hartuta, ingurumenaren aldetik Mungia 
herri jasangarri bilakatu nahi ahaztu barik.
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Saio bakoitzean landuko diren gai zehatzak:

- 1. saioa: mugikortasuna eta azpiegiturak, espazio publikoa eta ekipamenduak, eta 
paisaia eta landa-eremuak.

- 2. saioa: etxebizitza, jarduera ekonomikoak eta hirigintza-garapenak.

• Saioaren egitura eta denborak:

(15’)  Sarrera: saioaren aurkezpena, prozesu parte-hartzailearen testuingurua, parte 
hartzeko mugarrien azalpena eta parte hartzeko bideak.

(60’)  Mahaikako saioa (tematikoak):  20’ mahai bakoitzak bere gaia lantzeko.
(20’)  Bateratze-saioa: mahai bakoitzean jasotako ondorioak bateratzeko. 
(05’)  Saioaren amaiera.

• Metodologia:

World Kafea izeneko metodologia erabiliko da saioetan. Elkarrizketa kolaboratiboa 
oinarritzat duen sormen-prozesua da World Kafea. Talde txikietan jarrita, bertaratuek  
euren ezagupenak eta gauzatzeko moduko sormen-aukerak partekatuko dituzte. Saioetan 
parte-hartzaileak talde txikietan batuko dira (betiere, indarrean dauden osasun-neurriek 
ezarritakoari jarraituta). Talde guztietan landuko dituzte saio bakoitzerako proposatutako 
gai guztiak; horretara, parte-hartzaileek ez dute mahai batetik bestera joan-etorrietan ibili 
beharko eta hobeto beteko dira osasun-neurriak.  Txandakatze horren helburuak hauek 
dira: aurreko taldeak esandakoa aberasten joatea, talde txikietan gai komunak aztertzea 
eta beste batzuk gauza bera egiten ari direla ikastea.

Hainbat galdera proposatuko dira gai bakoitzaren inguruan hausnartzeko eta, horrela, 
parte-hartzaileek herriaren etorkizuna zelan irudikatzen duten jakiteko. Egindako 
ekarpenak, hausnarketak eta emandako informazioa antolatzeko, AMIA bat osatuko da. 
Horretara, ideiak taula horretan batuta geratuko dira, gero astiroago aztertu ahal izateko. 
Metodo hori erabiltzea garrantzitsua da datuak behar bezala jasota gera daitezen.

AMIA taulaz gain eta landuko diren gaiei inguruko gakoak biltzen dituzten kontsulta-
agiriez aparte, talde bakoitzaren mahai gainean udalerriaren mapa bat jarriko da, parte-
hartzaileek ekarpen geoerrefrentziatuak egiteko aukera izan dezaten.

Hemen dituzu azalduta saioan erabiliko diren teknika metodologiko biak:

> WORLD KAFEA:

World Kafe metodologia (munduko kafea) giza elkarrizketa prozesu interesgarria eta 
hurbila da. Pertsona talde bati galdera astunei buruz hitz egiteko aukera ematen dio, ideia, 
akordio eta ekintza-bide sortzaile eta berritzaileak sortzeko, kafetegi baten antzeko giro 
atsegin eta adiskidetsuan.
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Mahai batzuk jartzeko espazio zabala aukeratzen da; parte hartzen duten pertsonen 
kopuruaren arabera mahai gehiago beharko dira. Galdera esanguratsu bat aukeratzen da, 
partehartzaileentzat garrantzitsua dena eta hainbat ikuspegi aztertzea eskatzen duena. 
Elkarrizketa-txandak ezartzen dira, 20 eta 30 minutukoak, interes komuneko gaiei buruz. 
Pertsonak mahaiz aldatzen dira txandetan zehar; horretara, denbora-tarte laburrean 
konexio-sare zabala sortzen da, horixe da-eta sustatu beharrekoa (osasun egoera dela 
eta, jendea mahai batetik bestera mugitu beharrean,  gaiak eurak izango dira trukatuko 
direnak).

Txanda horien ondoren, talde osoa batuko da iritziak denen artean partekatzeko. 
Partehartzaileei eskatzen zaie minutu batzuk eman ditzatela aztertzen zeintzuk izan diren 
beren kafeko txandetatik atera diren ideia nagusiak, beraientzat esanahi handiena dutenak 
eta elkarrizketa horietatik erator daitezkeen ideiak.

> AMIA:

Zer da AMIA? Proiektu bati buruzko ebaluazioa egiteko teknika da. Teknika hori erabiltzen 
da proiektu jakin baten inguruan hainbat arlotako informazioa izan nahi dugunean, oraina 
eta etorkizuneko proiekzioa ebaluatzeko.

Zer da AMIA? Proiektu bati buruzko ebaluazioa egiteko teknika da. Teknika hori erabiltzen 
da proiektu jakin baten inguruan hainbat arlotako informazioa izan nahi dugunean, oraina 
eta etorkizuneko proiekzioa ebaluatzeko.

Potentzialtasunei dagokienez, Indarguneak jatorri endogenoko eta positiboko aldeak direla 
esaten dugu, eta Aukerek jatorri exogenoa dutela, eta lurralde-baliabideen balorizazio edo 
aprobetxamendutik datozela.

Elkarrizketa sortzen laguntzeko, landu beharreko gai bakoitzean Mungiak dituen 
indarguneak eta ahulguneak identifikatzen lagun dezaketen hainbat gai planteatuko dira.

Indarguneak detektatzeko funtsezko galdera

- Zein dira Mungiak dituen INDARGUNEAK etxebizitzari dagokionez, denontzako 
etorkizun bizigarriagoa lortzeko?
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Ahuleziak detektatzeko funtsezko galdera

- Zein dira Mungiak dituen AHULEZIAK etxebizitzari dagokionez, denontzako etorkizun 
bizigarriagoa lortzeko?

Mehatxuak detektatzeko funtsezko galdera

- Zein dira dituen MEHATXUAK Mungiak etxebizitzari dagokionez, denontzako 
etorkizun bizigarriagoa lortzeko?

Aukerak hautemateko funtsezko galdera

- Zein dira dituen AUKERAK Mungiak etxebizitzari dagokionez, denontzako etorkizun 
bizigarriagoa lortzeko?

MUGIKORTASUNA ETA AZPIEGITURAK gaia lantzeko ideia gakoak:

Azpiegiturak

- Eskualdeko beste herriekiko konexioa
- Tren-konexioa
- Udalerriko bide perimetralak

Mugikortasuna

- Oinezkoen ibilbideak
- Bidegorriak
- Garraio publikoa: autobusa eta trena
- Aparkalekuak
- 30 km/h-ko eremuak
- Trafikoa debekatuta duten kaleak
- Oinezkoek eta ibilgailuek partekatutako kaleak
- Nolakoa da elkarbizitza pertsona, bizikleta, kotxe, motor, autobus eta gainerakoen 

artean? 

ESPAZIO PUBLIKOA ETA EKIPAMENDUAK gaia lantzeko ideia gakoak:

Berdeguneak

- Berdeguneen sarea
- Herrian berdeguneak sartzea
- Nolakoak izan beharko lukete?
 Tamaina/Kokapena/Erabilera/Izaera/Ibilbideak

Espazio publikoa

- Espazio publikoen sarea
- Gertuko espazio publikoak
- Nolakoak izan beharko lukete?

Tamaina/Kokapena/Erabilera/Izaera/Ibilbideak
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Ekipamenduak

- Ze ekipamendu mota behar da Mungian?
- Eta eskualde mailako zein ekipamendu kokatu beharko litzateke Mungian?
- Nolakoak izan beharko lukete?

Tamaina/Kokapena/Erabilera/Ibilbideak

PAISAIA ETA LANDA-EREMUAK gaia lantzeko funtsezko gaiak:

Landa-eremuak

- Zer beharrizan dute gaur egun landa eremuek eguneroko bizimoduan??
- Zer nolako bilakaera aurreikusten da?
- Zer behar berri sortuko dira landa-ingurunean belaunaldi-aldaketari begira?
- Badago landa eremuari lotutako erabilera berriren batzeko beharrizanik?
- Auzoen arteko lotura
- Natur ibilbideak

Paisaia

- Babes eremuak
Basoak
Eraikinak
Iturburuak
Errekak

- Hondakinen kudeaketa

ETXEBIZITZA gaia lantzeko ideia gakoak:

- Zein beharrizan daude Mungian etxebizitzari lotuta?
- Etorkizunean zer-nolako bilakaera aurreikusten da etxebizitza arloan?
- Etorkizunean gazteen beharrizanei erantzuteko zein neurri hartu beharko lirateke?
- Etorkizunean nagusien beharrizanei erantzuteko zein neurri hartu beharko lirateke?
- Etorkizunean giza-talde zaurgarrienen beharrizanei erantzuteko zein neurri hartu 

beharko lirateke?
- Imajinatzen duzu gaur egun ez dagoen etxebizitza aukerarik? Zein tipologiakoa?
- Zelan imajinatzen duzu landa eremuko etxebizitzen bilakaera?
- Uholdeak direla eta, zein beharrizan daude etxebizitzaren ikuspegitik?
- Uholdeak eta etxebizitzak direla eta, zein neurri hartu beharko lirateke etorkizunera 

begira?
- Eraikinen zaharberritzea
- Etxebizitza hutsak

JARDUERA EKONOMIKOAK gaia lantzeko ideia gakoak:

- Nola baloratzen duzu gaur egun Mungiak duen ehun ekonomikoa?
Merkataritza
Zerbitzuak
Lehen sektorea
Landa-inguruneari lotutako aktibitate ekonomikoak
Industriala
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- Etorkizunera begira nola imajinatzen duzu Mungiak daukan ehun ekonomikoa?
Merkataritza
Zerbitzuak
Lehen sektorea
Landa-inguruneari lotutako aktibitate ekonomikoak
Industriala 

HIRIGINTZA-GARAPENAK gaia lantzeko ideia gakoak:

-  Gaur egun dauden garapen mota guztiak (etxebizitzak, zerbitzuak, aktibitate   
ekonomikoa...) nola baloratzen dituzu?

-  Nolakoa da ingurunearekin eta herritarrekin duzun harremana?
-  Lurraren artifizializazioari dagokionez, nola ikusten duzu etorkizuna?
-  Gaur egun dauden etxebizitza garapenak nola baloratzen dituzu?
-  Etorkizunean etxebizitza garapenak egin beharko lirateke? Egingo balira, nolakoak 

imajinatzen dituzu? Egitekotan, zein eremutan aurreikusten dituzu?
-   Gaur egun dauden zerbitzuei (publikoak eta pribatuak) lotutako garapenak nola   

baloratzen dituzu?
-  Etorkizunean zerbitzuei (publikoak eta pribatuak) lotutako garapenak egin beharko 

lirateke? Egingo balira, nolakoak imajinatzen dituzu? Egitekotan, zein eremutan   
aurreikusten dituzu?

-  Gaur egun dauden aktibitate ekonomikoei lotutako garapenak nola baloratzen 
dituzu?

-  Etorkizunean aktibitate ekonomikoei lotutako garapenak egin beharko lirateke? 
Egingo balira, nolakoak imajinatzen dituzu? Egitekotan, zein eremutan aurreikusten 
dituzu??

-  Zein eremu babestu beharko lirateke garapenetik?

Informazioa biltzeko taula:

INDARGUNEAK | FORTALEZAS AUKERAK | OPORTUNIDADES

MEHATXUAK | AMENAZASAHULGUNEAK | DEBILIDADES

Zeintzuk dira Mungiak dituen INDARGUNEAK etxebizitzari dagokionez, 
denontzako etorkizun bizigarriago bat lortzeko? | ¿Cuáles son las 
FORTALEZAS que tiene Mungia en cuanto a vivienda para conseguir un 
futuro más habitable para todas las personas?

ETXEBIZITZA
VIVIENDA1/

Zeintzuk dira Mungiak dituen AUKERAK etxebizitzari dagokionez, 
denontzako etorkizun bizigarriago bat lortzeko? | ¿Cuáles son las 
OPORTUNIDADES que tiene Mungia en cuanto a vivienda para conseguir 
un futuro más habitable para todas las personas?

Zeintzuk dira Mungiak dituen AHULGUNEAK etxebizitzari dagokionez, 
denontzako etorkizun bizigarriago bat lortzeko? | ¿Cuáles son las 
DEBILIDADES que tiene Mungia en cuanto a vivienda para conseguir un 
futuro más habitable para todas las personas?

Zeintzuk dira Mungiak dituen MEHATXUAK etxebizitzari dagokionez, 
denontzako etorkizun bizigarriago bat lortzeko? | ¿Cuáles son las 
AMENAZAS que tiene Mungia en cuanto a vivienda para conseguir un 
futuro más habitable para todas las personas?

AUKERAKINDARGUNEAK

AHULGUNEAK MEHATXUAK
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Saioaren amaieran, gaien araberako bateratze-lana egingo da, eta 20 minutuko denbora- 
tartea emango da horretarako. Garrantzitsua iruditzen zaigu bateratze-lan horri kalitatezko 
denbora ematea, une horretan azalduko baitira argien desadostasunik handiena eragiten 
duten puntuak. Bateratzean sortzen diren gaiak hurrengo taulan jasoko dira, mantendu 
nahi diren eta hobetu daitezkeen ideien ikuspegia izateko.

Bateratze-saioan emandako informazioa biltzeko taula:

HOBETU | MEJORARMANTENDU | MANTENER

ETXEBIZITZA
VIVIENDA1/

HOBETUMANTENDU

• Genero ikuspegia, zehar-lerro modura aplikatuta

Parte-hartzea, generoaren ikuspegitik, ezinbesteko praktika da. Izan ere, hirigintza arlora 
emakumeen bizi-esperientzia ekartzen du eta, gainera, andre askok egunerokoan duten 
egitekoa ikusaraztea ahalbidetzen du. Erronka handia da partaidetza-prozesu inklusiboak, 
integratuak eta lotesleak egitea, ahots ugarik eta anitzek pisua izan dezaten. Komeni da parte 
hartzeko kanal eraginkorrak irekitzea espazio publikoaren, zuzkidura-ekipamenduaren eta 
abarren esparruan elementuak edo espazioak definitzeko eta diseinatzeko.
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Hirigintzari buruzko begirada feministak zera esan nahi du: hiri-paisaian esku hartu nahi 
bada, parekatu egin behar direla produkzio-mundutik eratorritako eskakizunak eta erreprodukzio-
munduaren eskaerak. Hau da, haurren, adinekoen edo dibertsitate funtzionala duten pertsonen 
premiak erdigunean jarri behar direla, baina ez subjektu homogeneo gisa, baizik eta beste aldagai 
batzuk kontuan hartuta, hala nola, adina, arraza edo sexu-orientazioa.

Espazio publikoari dagokionez, kontuan hartu beharko dira sarbideak, irisgarritasuna, 
materialak, altzariak, landaredia, argiztapena eta eguzkitzea, ura... eta pertsona guztientzako 
espazio publiko atseginak eta kalitatekoak sortzen laguntzen duten gainerako alderdiak, gogoan 
izanda mendeko pertsonen autonomia eta zaintzaileen askatasuna (gehienak emakumeak) 
sustatu behar direla.

Espazio publikoak erabiltzeko autonomia eta askatasun gisa ulertu behar da segurtasun-
sentsazioa. Garrantzi handiko aldagaia da, pertsonen mugimenduak baldintzatzen dituena; hala, 
espazio publikoak etsai-girokoak eta besteenak direla iritziz gero, utzi egiten zaio espazio horiek 
erabiltzeari eguneroko bizitzako jarduerak garatzeko. Beraz, segurtasun-pertzepzioa hobetzeko 
neurriak hartu beharko dira, espazio publikoan oztopo arkitektonikoak ezabatuz; adibidez, 
garraio publikoaren geltokiak eraikitzeko material gardenak erabiliz. Era berean, eraikuntzatik 
segurtasun-sentsazio handiagoa bermatzeko aldaketak ere sar daitezke; esate baterako, balkoiak, 
terrazak edo begiratokiak ugaritzeak kalean gertatzen dena hobeto kontrolatzeko bidea ematen 
du, eta, beraz, ikusiak izaten laguntzen dute. Beste ekimen bat eraikinetako beheko solairuetan 
merkataritza edo ekipamenduak kokatzea da.

Irisgarritasunari eta, oro har, mugikortasunari dagokienez, arreta berezia jarri behar da 
oinezkoentzako loturetan eta, batez ere, ibilgailuek oinezkoen ibilbideekin bat egiten duten 
tokietan, hala nola: garaje-irteerak, aparkalekuetarako sarbideak, bidegurutzeak, bideak 
gurutzatzeko pasabideak eta autobus-geltokiak. Oinezkoentzako ibilbideak seguruak izan daitezen, 
gomendagarria da honakoak kontuan izatea: errepideetan dauden oinezkoen pasabideak, 
zoladura mota, oinezkoentzako sarbideak... Irisgarritasun unibertsalaren, segurtasunaren eta 
garraio publikoaren garapenaren baldintzak hobetzeko jarduerek emakumeen mugikortasuna 
sustatzen dute, emakumeak baitira garraio publikoaren erabiltzaile nagusiak mugikortasun 
jasangarriaren esparruan. Halaber, gomendatzen da azterlan zehatzagoa egitea autobus-
geltokien irisgarritasunari eta espazio publikoarekiko loturari buruz, bai eta iristeko zailtasun 
handienak dituzten eremuekiko konexioa aztertzea ere, hala nola industrialdeekiko konexioa; 
izan ere, garraio publikoaren erabilera sustatzearekin batera, erabilera unibertsal bihurtzen 
lagunduko duten neurriak hartu behar dira-eta.

4.2. PARTE-HARTZEA.

Guztira, 43 pertsonak parte hartu dute bi saioetan, 25ek lehenengo saioan eta 18k 
hurrengoan. HAPOa bezalako dokumentu estrategiko bati begira, herritar guztiekiko partehartze 
maila ez da nabarmentzekoa, baina parte-hartzearen ohiko zenbakiak eta Covid19aren egoera 
kontuan hartuta, positiboki baloratzen da. Web orriaren bidez online parte hartzeko aukera 
dagoela aipatu behar da, eta bide horrek bat egiten du aurrez aurreko prozesuarekin, bertaratzerik 
izan ez duenari parte hartzeko aukera emanez.
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• 1.saioa:

Eguna: abenduak 2, osteguna
Parte-hartzaile kopurua: 25

• 2.saioa:

Eguna: abenduak 16, osteguna 
Parte-hartzaile kopurua: 18

Generoari dagokionez, 
gizonen parte-hartzea 
emakumeena baino handiagoa 
izan zen: % 62,8 eta % 37,2, 
hurrenez hurren.

Adin-tartearen inguruko 
ordezkaritzari dagokionez, 
parte-hartzaileen % 44,2 46-
60 urte bitartekoak dira, eta 
ondoren 61-75 urte bitarteko 
biztanleria dago. Ondoren, 31-
45 urtekoen adin-tartea dago, % 
14ko parte-hartzearekin. 18-30 
urtekoen eta 75 urtetik gorakoen 
parte-hartze maila eskasa izan 
da; beraz, ondorioztatzen da gazteengandik hurbilago dauden kanal batzuk erabili behar direla 
udalerriko gazteak erakartzeko, eta adinekoentzako bide irisgarriagoak erabili behar direla.

4.3. ONDORIO OROKORRAK.

Ondoren, gaiaren arabera ezagutuko ditugu herritarren ekarpenak eta hausnarketak, eta 
horiei buruzko ondorio orokorrak jasoko ditugu. Hor batutako guztiak estrategia orokor batzuk 
emango dizkigu Mungia bizigarriagoa eraikitzen lagunduko digun Aurrerapena idazten hasteko.

4.3.1. MUGIKORTASUNA ETA AZPIEGITURAK:

Mugikortasuna gure herri, hiri eta lurraldeen oinarria da. Mungian mugikortasun iraunkorra 
lortzeko, beharrezkoa da piramidea irauli eta oinezkoei lehentasuna ematea.

Pertsonentzako espazioak lehenetsi behar dira. Horregatik, Mungiako herritarrek uste dute 
oso garrantzitsua dela oinezkoentzako guneak egotea, batez ere hirigunean, bertan kokatzen 
baitira espazio publikoak eta zerbitzuak. Gainera, ekarpenetan jasotzen da oinezkoentzako 
ibilbideak behar direla eremu guztietan, industrialak, bizitegiak zein merkataritzakoak izan, eta 
paseatzeko eta ibiltzeko bide gehiago, bide irisgarriak eta seguruak. Oinezkoen segurtasunerako, 
30 km/h-ko eremuak zabaltzea proposatzen da, egungoak ontzat jotzen baitira.

Abenduak 2
Abenduak 16

Emakumea 
Gizona

18tik behera
18-30
31-45
46-60
61-75
75tik gora
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Bizikleta eta patinetea ez dira aisialdiko edo kirolerako elementu soilak, garraiobide 
gisa ere erabiltzen dira. Ideia hori sustatzeko, beharrezkoa da bidegorrien sare egokia izatea 
udalerrian, baita eskualdean ere. Aipatu behar da ibilgailu horiek ez dituztela oinezkoentzako 
espaloiak oztopatu behar. Bizikleta elektrikoa zerbitzu publiko gisa bultzatzea proposatzen da, 
baita banaketarako garraio gisa ere, udalerrian ibilgailu motordunen erabilera gutxitzeko.

Garraio publikoari dagokionez, interesgarritzat jotzen da tren-zerbitzua berriro ekartzea 
herrira; horretarako, etorkizunean aireportura helduko den metro-linearekin konexioa egitea 
proposatzen da. Autobus zerbitzua ez da nahikoa, eta ordutegiak egokitu egin beharko lirateke. 
Hala ere, Bilborekiko lotura autobus bidez balioesten da eta autobus elektrikoak ezartzea 
proposatzen da.

Ibilgailu pribatuek eurek eta beharrezko dituzten egiturek lurraldearen azalera handia 
hartzen dute, eta, beraz, aparkalekuen beharra aipatzen da. Atxuriko eta Lanbide Heziketako 
aparkalekuak txikiak direla adierazi dute, eta periferian eta erdialdean aparkaleku gehiago behar 
direla aipatu da. Ibilgailu pribatua partekatzeko plataforma bat sortzeko aukera baloratu da, baita 
auto elektrikoaren zerbitzu publiko bat sortzeko aukera ere. Auto elektrikoetarako kargapuntuen 
kokapena garrantzitsutzat jotzen da.

Udalerriak  garraio-lotura ona izateko, kalitatezko mugikortasun-sare bat egotea beharrezkoa 
dela adierazi dute, lehen aipatutako ibilgailu-hierarkia lehenetsiz. Barne-konektibitatea eta 
kanpo-konexioa Aurrerapenari begira landu beharreko bi gai direla ondorioztatu da. Udalerriaren 
barruan, funtsezkoa da ekipamendu eta zerbitzu guztiek sarbide erraza izatea, baita auzo guztiek 
ere, oso periferikoak izan edo isolatuak egon arren; berariaz aipatzen da Zabalondorako bidea 
indartu behar dela. Kanpo-konexioari dagokionez, Bilborekiko lotura ona eskertzen bada ere, 
aipatu da ez dela dena ardatz horretan zentralizatu behar, eta, besteak beste, Unibertsitatera 
edo Zamudioko Parke Teknologikora zuzeneko konexioak egiteko aukera eskaini behar dela. 
Azkenik, eta mugikortasun- sareen arteko loturari dagokionez, Mungian intermodal moduko bat 
sortzeko ideia plazaratu da, eskualdeko herriei ere zerbitzua emanez.
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4.3.2. ESPAZIO PUBLIKOA ETA EKIPAMENDUAK

Zerbitzuei dagokienez, Mungia erreferentea da eskualde mailan, eta inguruko herrietako 
pertsonak hartzen ditu egunero, horietako asko gazteak. Hala eta guztiz ere, herritarren iritziz zer 
hobetu ugari dago espazio publiko, berdegune eta ekipamenduen arloan; badirudi egungoak ez 
direla nahikoak. Hala ere, aipatzekoa da Olentzeroren etxea eta Mungia kokatuta dagoen paraje 
berdea erakargarritzat jotzen direla.

Ekipamenduak direla eta, hiru gai argi daude: lehenik, hainbat zuzkidura-eraikin berritzea 
eta handitzea; bigarrenik, zerbitzu berriak sortzea; eta hirugarrenik, zerbitzuen deszentralizazioa.

Gaur egungo kirol-ekipamendua zaharkituta dago, eta kirol-espazio gehiago eskatu dira. 
Prado ingurua proposatu da kirol-ekipamendu berria hartzeko leku egokitzat. Era berean, Musika 
Eskola handitzeko eta Lanbide Heziketako eraikina birgaitzeko eta handitzeko beharrizana aipatu 
dira, baita anbulatorioko irisgarritasuna premiaz hobetzekoa ere, horretarako eskailera edo 
arrapala mekanikoak aipatu dira. Hau da, proposatu dena zera da: lehendik dauden azpiegiturak 
eta eraikinak hobetzea eta aprobetxatzea eta balioa ematea, besteak beste, beilatokia, 
anbulatorio zaharra eta gaztetxea. Era berean, hutsik dauden lonjak zerbitzu berriak jartzeko 
ahalmena duten espazioak direla adierazi da, hain zuzen ere Hizkuntza Eskola, udalerriko 
elkarteentzako bilguneak edo industria garbia jartzeko bertan.

Hiri-eredu irisgarria eta jasangarria lortzeko funtsezkoa da ekipamendu-sare bat sortzea, 
eta, beraz, dotazio guztiak hirigunean ez zentralizatzeko beharra agertu da, udalerrian zabalduta 
eta dibertsifikatuta. Ideia horretatik abiatuta, Mungian zehar kontsulta txikiak sortzea proposatu 
da, ez izateko beti anbulatoriora joan beharra.

Kontraesana dirudi Mungian, natura-ingurune batean, berdeguneen falta sumatzeak. Arlo 
honetan proiektu bat sortu beharra aipatu da. Egungo parkeak (Uriguen eta Torrebillela) 18.000 
biztanlerentzat gutxi direla uste dute, eta, beraz, hirigunean berdegune gehiago eta kanpoan 
geratzen diren berdeguneekin lotura hobea eskatu dute. Zuhaitz autoktonoak dituzten parke 
zabalak eskatu dituzte, paseatzeko eta egoteko, kaleetan zuhaitz gehiago, eraztun berde bat eta 
hiri-bilbetik kanpo paseatzeko aukerak. Proposamen gisa, hilerria birnaturalizatzea proposatu 
dute. Eremu horretan, ez ditugu ahaztu behar txakurrentzat prestatutako guneak ere.

Sareek, hiri-bilbeak eta kaleek osatzen dute espazio publikoa. Espazio publikoa 
oinezkoarentzat da, pertsonarentzat, eta edonorentzat atsegina eta irisgarria izan behar du. 
Gainera, sare- eta paso-leku gisa balio behar du, baina baita elkartzeko eta egoteko ere. Mungiako 
erdigunea oinezkoentzat egitea herri bizigarriagoa lortzeko gako gisa ikusten da.
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4.3.3. PAISAIA ETA LANDA-EREMUAK

Mungia landa eremu handiko udalerria da. Naturaz inguratua dago, eta historikoki 
erreferente izan den udalerria da, bere izaera urbano zein landatarragatik. Landa-eremuak 
berroneratu eta konektatu egin behar dira. Paisaiari dagokionez, ibaiak eta basoak dira 
protagonista nagusiak.

Funtsezkoa da landa-auzoetako bizimoduari eustea. Horregatik hobetu behar dira bideak 
eta horiek lotzen dituzten bidexkak, eta interesgarria litzateke bidegorrien bidez ere konektatu ahal 
izatea. Dauden ibilbideek markatuta egon beharko lukete, eta komenigarria litzateke ibilbideen 
gida sortzea. Mugikortasun segurua lortzeaz gain, auzoetan bertan herritarrak elkartzeko guneak 
ezarri behar dira, komunitatea trinkotzeko eta leku horien identitatea ez ahazteko. Presio 
urbanistikoa mehatxu handia da eremu horientzat. Eremu horietan telekomunikaziorik ez dagoela 
ere aipatu dute, telelana egiteko edo enpresak sortu eta ezartzeko ezintasuna azpimarratuz.

Butroe ibaia eta ibaiertzak zaintzea eta garbitzea eta mantentze-lanak egitea funtsezkoa 
da ibaia hobeto aprobetxatzeko. Alde batetik, ibaiaren inguruan eta ibilguan bertan aisialdirako 
guneak sor daitezke; eta, bestetik, emariak eta ur-jauziek (antzinako errotak) energia sortzeko 
balio dezakete.

Basoei dagokienez, gaur egun eukaliptoen eta pinuen landaketa masiboa dago lursail 
horietan, eta baso autoktonoaren presentzia urria da. Egokitzat jo da landaketa autoktonoetarako 
mendi eremu komunalak aurreikustea eta, horrela, egungo monolaborantza saihestea. Gaur 
egun landa-ingurunea ez da hainbeste erabiltzen azienda-ustiategietarako edo landaketetarako.

Hiri-paisaia ere paisaia da, eta horregatik behar du arreta. Herri-baratzeak eta hirigunearen 
inguruan eraztun berde bat sortzea paisaia urbanoago eta mugatuago hori sortzeko aukera gisa 
ikusten dira. Azkenik, aipatu behar da garrantzitsua dela hondakinak ondo kudeatzea eremu 
naturalagoaren onurarako.
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4.3.4. ETXEBIZITZA

Etxebizitzaren auzia ez da gai berria, baina bai gaur egungo erronketako bat, Mungian 
eta gainerako udalerri eta hirietan. Ez dago zenbakietan sartu beharrik, etxebizitzaren egungo 
diagnostikoa agerikoa baita: etxebizitza-parkea zaharra da, irisgarritasun eza nabarmena da, hiri- 
konfigurazioa ez da orekatua, etxe hutsen kopurua altua da eta etxebizitzen prezioa oso altua 
da. Gai horiek guztiek modu batera edo bestera biztanle guztiei eragiten diete. Irisgarritasunaren 
gaiak mugikortasun urriko pertsonei, adinekoei eta gurpildun aulki edo orgatxoak behar dituzten 
pertsonei dagozkie. Etxebizitzen prezioak eta merkatuak, aldiz, arazo kolektiboa izan arren, eragin 
zuzenagoa dute gazteengan. Egoera horren aurrean, Mungiako herritarrek honako hau adierazi 
dute:

Lehenik eta behin, eta aurreko gaiari jarraiki, landa-eremuko etxebizitza dugu. Alde batetik, 
ezinbestekoa da baserriak, ondare historiko diren aldetik, zaintzea eta babestea, baita eremu 
horiek instalazio eta sare guztiekin hornitzea ere. Bestalde, eraikin horien tamaina kontuan 
hartuta, beharrezkoa da etxebizitzak banantzeko aukerak ikertzea, bai landa-eremurako, bai hiri-
eremurako.

Begi onez ikusten da hirigunea finkatzea, altuera txikiko higiezinei goian eraikin-zati bat 
erantsita, eta hutsik dauden etxebizitzak betetzeko moduak ezarrita. Horrek bizitegi sistemaren 
berroneratzea ekarriko luke, irisgarritasun unibertsalaren eta energia-eraginkortasunaren gaiak 
ere jorratuz. Era berean, klima-aldaketari begira, eraikuntza arautzea eskatu dute, eraikuntza 
jasangarriak edo eko-jasangarriak sustatuz.

Hobetu beharreko beste faktore bat egungo etxebizitza eredua da. Familia unitateak 
aldatu egin dira, baina pertsona batentzako edo birentzako etxebizitza kopurua oraindik baxua 
da. Beharrezkoa da pertsonek dituzten premiak kontuan hartzea etxebizitzak sortu, eraiki eta 
diseinatzeko garaian. Era berean, etxebizitza egokitzeko aukera eta etxebizitzen malgutasuna oso 
ezaugarri baloratuak dira.

Titulartasunari eta jabetzari dagokienez, etxebizitzen alokairua sustatzea eskatzen 
dute. Alokairu sozialeko etxebizitzak sortzea funtsezkoa da, baita kolektibo zaurgarrienentzat 
(gazteentzat) alokairu eskuragarriak ere. Lurzoru publikoan etxebizitza publikoa eraikitzea 
proposatu dute, eta nola edo hala saihestu egin behar dela gazteak herritik joatea.

Azkenik, Mungiak bizitegi-erabilerarako hirigintza-garapen berriak sortzeko orduan dituen 
baldintzak eta mugak aipatu dira: ibaiak eta urek har dezaketen eremua, eta autobia.

4.3.5. JARDUERA EKONOMIKOAK

Mungiak, eskualdeko erdigunea izanik, industrialde indartsua eta zerbitzu-sare ona ditu. 
Aireportuaren hurbiltasuna zerbitzu berriak sortzeko abantaila eta aukera gisa ikusten da. 
Zerbitzu horiek Mungiako paraje naturalarekin edo ostalaritzarekin edo lehen sektorearekin lotu 
daitezkeela uste dute Mungiako biztanleek.

Udalerriko merkataritza-elkartea sendoa eta kohesionatua den arren, saltoki txikiak 
mehatxupean daude, alde batetik, gaur egun aisialdirako eremu gisa erabiltzen diren 
merkataritzagune handiengatik, eta, bestetik, online erosketengatik eta Amazon bezalako 
banatzaile handiengatik. Erosketak gordetzeko kontsignak proposatzen dira, autoaren alternatiba 
gisa eta saltoki txikiak indartzeko bide gisa.
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Industria-eremuei dagokienez, gaur egungoak sendotu eta kontsolidatu behar dira, eta 
Sarrialde bezalako eremuak deskontaminatu, eta oinezko, bizikletazko edo patineteko nahiz 
garraio publikoko sarbideak eta konexioak hobetu. Arlo honetan, enpresa txikientzako eta tokiko 
enpresentzako baliabideak hobetu behar dira, holako enpresa gehiago erakartzeko, gaur egun 
gutxi baitaude. Era berean, udalerriko auzoei telekomunikazio-sarea eman beharra ikusten da, 
eremu isolatuagoetan telelana egiteko edo ekintzaileek proiektuak sortzeko aukera izan dezaten.

Energia berriztagarriak jarduera ekonomikoa sortzeko aukeratzat jotzen dira. Teknologia 
Elektrikoko Institutua sortzea ere proposatzen da.

Ideia horiek modu positiboan baloratzen dira, eskualdean enplegu berria sortzeko aukera 
gisa, udalerri mailan ez ezik, eskualde mailan ere bai. Era berean, eta hiri-sareko gune hutsak 
tokiko merkataritza eta jarduera ekonomikoa indartzeko erabiltzea proposatu da, Mungiak lohiri 
bihurtzen jarraitu ez dezan.

4.3.6. HIRIGINTZA-GARAPENAK

Mungiaren kokapen geografiko ona eta Bilbotik hurbil egotea, baita gazte biztanleriaren 
hazkundea ere, indargunetzat hartzen dira hirigintza-garapenak egiterakoan. Prado zonaldea 
aukeratzat ikusten da arlo honetan ere. Dena den, kontuan hartu behar dira orografia, urak har 
ditzakeen eremuak eta autobiak dakarren muga, faktore horiek azalera murrizten baitute.

Erabileren arabera egin daitezkeen hirigintza-garapenak aztertzen baditugu, kirol- 
zuzkiduren premia argia dagoela ikusiko dugu. Espazio publikoaren eta ekipamenduen esparruan 
aipatu den bezala, egungo kirol-ekipamendua zaharkituta dago, eta handitu egin behar da.

Industrialdeak eta jarduera ekonomikoko guneak indartu, sendotu eta bete egin behar 
dira berriak sortu aurretik.

Bizitegi-garapenak etxebizitza eta hiri eredua birpentsatzeko aukera gisa ikusten dira: 
etxebizitza irisgarriak, alokairu sozialekoak, adinekoentzako etxebizitza komunitarioak... Hala eta 
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guztiz ere, etxebizitza-parkea altutzat jotzen da, eta Mungiak lo-hiri bilakatzen jarraituko ote duen 
beldurra dago. Udalerria kontrolik gabe haztea saihestu nahi da, eta, aldi berean, herritarren 
beharrei erantzuten ez dieten bizitegi-garapenak saihestu nahi dira, hala nola Elordiganeko edo 
Larrabizkerreko azken bizitegi-planak bezalakoak eraikitzea.

Hirigintza-garapen guztietan, konektibitateak, mugikortasunak eta irisgarritasunak 
funtsezko faktoreak izan behar dute. Hirigintza-garapen berri orok oinezkoentzako nahiz 
bizikletentzako konexioa eta garraio publikorako sarea izan beharko ditu. Horrez gain, erabilera 
mistoa duten eremuak interesgarritzat jotzen dira.

4.4.  MUNGIAKO 2030ERAKO ESKOLA AGENDA. IKASTETXEEN PARTE-HARTZEA

2030 eskola agendaren programaren barruan, urtero ikastetxeekin gauzatzen diren 
Jardunaldi teknikoa eta Agenda 2030ko hitzaldia baliatuz, eskola agendako laguntza teknikoaren 
zerbitzuaren eta udalaren hirigintza saileko teknikarien eskutik HAPOaren partaidetza 
prozesuaren baitan herriko ikasleen parte-hartzea ahalbidetzeko tailerrak antolatu dira; modu 
horretan lurralde-estrategia jasangarri, sozial, adimendun, orekatu eta parte-hartzailea sustatuz.

Aipatutako gai hauek bat datoz 2030 Eskola Agendan lantzen ari zen gaiarekin, GIH-en 11a 
hain zuzen; izan ere, iraunkortasunaren erronkak eskatzen duen ikuspegi integrala bermatzen 
duen helburua da. “Hiri eta Komunitate jasangarriak” irizpidetzat hartuz eta partaidetza 
tailerraren bidez, herriko ikastetxeetako ikasleek hiria edo komunitate bat jasangarria izateko 
nolakoa izan behar den aztertu dute, beti ere Mungia oinarritzat hartuz. 

Saio hauetan Bentades ikastetxeko, Larramendi ikastolako eta IES Mungia BHI ikastetxeko 
ikasmaila ezberdineko ikasleek parte hartu dute.



456 Mungiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorra

JARDUNALDI TEKNIKOA ETA PARTE-HARTZE TAILERRA

Saioek honako galdera hau izan zuten 
gidalerro: Mungian, nola lor dezakegu denontzako 
bizigarri eta iraunkorrago izango den etorkizuna? 
Gai bakoitzari buruzko eztabaida eta solasaldiak 
aipatutako galdera horretan oinarritu ziren; eta, 
aldi berean, genero-ikuspegia eta bestelako 
zeharkako gaiak kontuan hartuta. Bi dira 
Jardunaldi teknikoaren saio hauetan landutako 
azpigaiak: Mugikortasuna eta azpiegiturak, 
eta Hiriaren antolamendua (espazio berdeak, 
ekipamendu, zerbitzu eta espazio publikoak).

Aurkezpen orokor baten ostean mahaikako 
saio tematikoak antolatu ziren, WorldCafe izeneko 
metodologia erabilita, parte hartzaileak talde 
txikietan antolatuz euren ideiak, hausnarketak 
eta ekarpenak partekatzeko. Elkarrizketa sortzen 
laguntzeko, landu beharreko gai bakoitzean 
Mungiak dituen indarguneak eta ahulguneak 
identifikatzen lagun dezaketen hainbat gai 
planteatu ziren. Azkenik bateratze-saio batean 
mahai bakoitzean jasotako ondorioak bateratu 
ziren.

Guztira, Mungiako hiru ikastetxe parte hartu izan dute; Bentades ikastetxea, Larramendi 
ikastola eta BHI-IES Mungia eta 219 ikasle parte hartu dute antolatu ziren lau saioetan. Jarraian, 
ikasleek gaiaren arabera egindako hausnarketak, eta horiei buruzko ondorio orokorrak eta 
proposatutako ekarpenak jasotzen dira:

4.4.1. MUGIKORTASUNA ETA AZPIEGITURAK

Mugikortasuna, hau da, hainbat garraiobideren bidez hiri-espazioan mugitzeko gaitasuna, 
hirien plangintzarako funtsezko dinamika da. Garraio-sistemek eragin erabakigarria dute hiri 
garapenerako jarraibideetan eta herritarren bizi-kalitatean. Baita justizia espazialean ere, hau 
da, hiriek espazioaren plangintzaren bidez eta berdintasunaren edo desberdintasun sozialaren 
eraketan dituzten loturen bidez betetzen duten zereginean. Gaur egun, ukaezina da hiriek 
eta metropoli-inguruek mugikortasun adimendunen ereduak behar dituztela, irisgarritasun 
unibertsala ziurtatuko dutenak, lurraldeen arteko eta gizarte-klaseen arteko desberdintasunak 
murriztuko dituztenak, ekonomia eraginkorra, ingurumen osasungarria, airearen kalitate ona 
eta biztanleen ongizatea bultzatuko duten garraio-sistema jasangarriez hornituko direnak. 
Hurbiltasuna erraztuko duen mugikortasun iraunkorra lortzea da Mungiaren erronketako bat. 
Testuinguru horretan, mugikortasunaren erronka planteatzeak paradigma aldatzea eskatzen du 
hiri-plangintzan, lehentasuna pertsonei itzuliz.

Bentades ikastetxea:

Bentades ikastetxeko ikasleek gaur egun Mungian dauden azpiegitura eta garraio-zerbitzu 
batzuk nabarmendu dituzte, hala nola bidegorriak eta taxi-bus zerbitzu berria balioesten dira. 
Bestalde, garraio publikoari dagokionez, ekarpenetan edota hobetu beharreko gai gisa, autobus 
zerbitzua hobetzea proposatu dute, urria delako eta sare eskasa dagoelako. Adibidez, “Bakio-
Mungia-Bilbo arteko komunikazioa gaueko eta jaiegunetako ordutegiak egokitzea eta maiztasun 
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handiagoa izatea” proposatzen da. Gainera, aho batez proposatu dute metroa jartzea, eta, 
horretarako, ezinbestekotzat jo dute tren zerbitzua herrian berriro sartzea, etorkizunean 
aireportura iritsiko den metro-linearekin lotzeko.

Larramendi ikastola:

Larramendi ikastolako ikasleek uste dute Simply-ko aparkalekuak ondo daudela. Garraio 
publikoaz, autobus zerbitzua ontzat jotzen dute, hobetu daitekeen arren ona dela aipatuz. 
Autobus nahiko daude. Bestalde, bidegorria oso egokiak direla aitortzen dute, baina udalerria 
eta inguruko herriekin bidegorrien sarea sustatzen jarraitu behar da, esate baterako, Maruri-
Jatabe udalerriarekin bidegorria eraikiz.

Ekarpenetan, aldiz, udalerriak duen garraio-lotura hobetu beharra dagoela adierazi dute, 
adibidez, aireportura joateko autobusen maiztasun handiagoa izanik. Gainera, trena berriro 
ekartzea eta aireportuarekin lotura lortzea lehentasunezko gai bat dela azpimarratu izan dute.

Bizikleta elektrikoak herrian izateko aukera planteatzen dute. Autobus Zerbitzua ona izan 
arren, uda garaian hondartzarako autobus gehiago, maiztasun handiagoaz izatea jasotzen da 
ekarpenetan.

Azkenik, barne-loturei dagokionez, udalerrian dauden auzoen eta hiri-gunearen arteko 
komunikazioa hobetu behar dela ondorioztatua da eta konponbide bat bilatuz auzoetatik 
pasatuko litzatekeen autobus bat proposatzen dute.

IES Mungia BHI:

Mungiako Batxilergoko Hezkuntzako Institutuko ikasleek bidegorrien sare egokia eta 
autobus zerbitzua balioesten dira. Bestalde, ekarpenetan, “Mungia handiago egitea” proposatu 
dute baina aukeratzen den hiri ereduak Mungiako hazkunde trinkoagoa sustatu beharko luke, ez 
gaur egun bezain sakabanatua, horrela ez dadin egon hainbeste distantzia eta, beraz, autoarekiko 
hainbesteko mendekotasuna.

Hazkunde-eredu iraunkorrago batekin “lortuko litzateke behar besteko garrantzia 
izatea tren zerbitzua berriro ekartzeko eta metroa jartzeko beharrezko inbertsioak egiteko, 
aireportuarekin lotuta”, eta horrek mugikortasun iraunkorragoa eta beste udalerri batzuekiko 
hurbiltasun handiagoa ekarriko luke.

Horrez gain, “Mungiako auzo batzuekin oinezko biderik ez dagoela ezta autobus zerbitzurik 
ere ez” azpimarratu dute eta egoera hori aldatzea lehentasun jo dute. Bestalde, Bizikleta 
elektrikoa Zerbitzua ipintzea proposatzen dute, eta horretarako hiri-guneko mugikortasun plana 
egokitu beharko litzatekeela espaloiak eta bide seguruagoak sortuz, hiri barruko motordunen 
erabilera gutxitzeko neurri gisa.

Udalerriak kanpoko konexioari buruz, Bilborekiko autobus Zerbitzua ona dela aitortu 
arren, gaueko ordutegia hobetu daitekeela azpimarratu dute urria baita. Aireporturaino garraio 
publikoa hobetu daiteke, gaur egun zuzeneko konexiorik ez baitago.



458 Mungiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorra

4.4.2. ESPAZIO BERDEAK, ESPAZIO PUBLIKOA ETA EKIPAMENDUAK

Mungia lurralde handiko udalerria da, Butroe ibaiaren lautadan kokatua, ibaia zeharkatzen 
duena, eta Sollube mendiaren magalean hedatzen dena. Hainbat landa-gune hartzen ditu bere 
baitan, eta gaur egun ere landa-ingurunean oso errotuta dago. Laburbilduz, lotura zuzena dago 
ingurune naturalarekin, eta osatu den paisaiak Butroe ibaia, belardiak, baserriak eta zuhaitz 
landaketak ditu protagonista nagusi.

Bestalde, Mungia eskualdeko herrigune handiena da, eta zerbitzu eta ekipamendu 
gehienak biltzen ditu. Bilbotik gertu dagoen udalerria da, industria handikoa, bizitegi-hiri gisa 
funtzionatzen du, eta, aldi berean, lantokira, ikastera eta kirol-jarduerak egitera joaten diren 
pertsonen eguneroko joan-etorria jasaten du. Hala ere, gazteek uste dute hobetzeko aukera 
handia dagoela espazio publikoei eta zenbait ekipamenduri dagokienez; izan ere, itxura guztien 
arabera, gaur egungoak ez dira trebeak edo zahar samarrak geratu dira.

Bentades ikastetxea:

- Espazio berdeak: oso ondo baloratuak dira Olentzeroren etxea eta Uriguen parkea. 
Mungiako ingurune naturala oso polita da.

- Ekipamenduak: Kirola egiteko zelai eta ekipamendu mota asko daude. Osasun Zerbitzuari 
dagokionez, anbulatorioa oso ondo dagoela azpimarratzen dute. Hala ere, beharrezkoa da 
kiroldegiko instalazioak berritzea eta hobetzea; aldagelak, igerilekuak (barruko igerilekua 
txiki geratu da),

- Espazio publikoa: Kaleko garbiketa oso ondo dago eta zakarrontzi asko daude. Mungian 
egiten ari den hondakinen kudeaketa egokia da, beraz, oso ondo baloratu da. Aitzitik, 
iturri publiko gehiago jartzeko beharra nabarmentzen da, gutxi baitaude, ikasleen iritziz. 
Argiteria publikoari dagokionez, faroletan sentsore-sistemaren bat jartzea proposatzen 
da, argia alferrik gal ez dadin, eta, horrela, eraginkortasun eta iraunkortasun handiagoa 
bila dadin.

Larramendi ikastola:

- Espazio berdeak: paseatzeko aukera handiak daude Mungiako kanpoaldean. Bestetik, 
Ibaiaren egoera kezkatzen zaie “oso zikinduta” ikusten baitute, naturan hondakinen 
utzikeriagatik. Hortaz, herritarren erantzukizuna dela azpimarratzen dute. Sasiz betetako 
leku asko daude eukaliptoak eta pinudiak daudelako. Industriak alboko espazio berdeak 
kutsatzen ditu eta kontrol gehiago egon beharko litzateke. Espazio berde publikoa handitu 
eta bertako basoak landatzea eta parke gehiago sortzea proposatzen dute.

- Espazio publikoak: Eraikinen eta parkeen arteko erlazio ona mantentzea garrantzitsua da, 
oreka bat egon behar delako. Umeen parkeak oso positiboki balioesten dira, Torrebillelan 
egin duten berrikuntza eta Skate Park bezalako ekimenak, besteak beste.
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IES Mungia BHI:

- Espazio berdeak: Mungiako hiri-gunetik kanpo paseatzeko aukera badago ere, ibilbideak 
gehiago sustatu eta dugun ingurune naturala balioan jartzeko ekimenak sustatu behar 
dira. Bidegorriak oso ondo zainduta daude, baina Gamiz-Fikara edo Maruri-Jatabe 
herrietara zabaldu beharko lirateke. Garapen urbanistikoak eremu naturaletatik urrun 
eraikitzea, espazio berdeak suntsitu eta desitxuratzen dituztelako. Torrebillelako parkean 
dagoen zuhaiztia zaintzea eta ondo kudeatzea. Zuhaitzen osasuna bermatzeko neurriak 
hartzea. Ibaiaren kudeaketa txarra da ibai-ertzetan aurkitzen diren hondakinak garbitu 
beha direlako eta bertako biodibertsitatea berreskuratu beharko zen.

- Ekipamenduak: Kirol ekipamendua ondo dago eta leku nahiko daude. Merkataritza zentro 
handiak ez jartzea, hau da, komertzio txikiak kaltetuko dituelako eta gure baserritarrak eta 
nekazariak kaltetuak izango liratekeelako.

- Espazio publikoa: Mungiako erdigunea oinezkoentzat egitea, pertsonentzat hiri seguruago 
eta osasungarriago bihurtzeko.

2030 AGENDAren ETA HAPOAREN PARTE-HARTZE TAILERRA

Garapen Iraunkorraren 11. helburuaren ikuspegi integralarekin bat etorriz, 2030 Agendako 
tailerra Mungiako HAPOaren ildo estrategiko batzuen inguruan egitea proposatu zen; izan ere, 
Mungiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak etorkizuneko Mungia iraunkorrago bat izateko 
irizpideak eta oinarriak ezartzen ditu.

Tailer honen bidez, azken batean, ikasleek 2030 Agendaren esparruan tokiko 
jasangarritasuneko jardueretan parte hartzeko prozesu aitzindari bat bultzatu nahi izan da, 
etorkizuneko Mungiak planteatzen dizkigun eta HAPOan jaso nahi diren erronken bidez. Horrela, 
plangintza horren ondorioz, ikasleek aukera izan dute gainerako herritarrekin batera parte-hartze 
jardueretan beraien ekarpenak egiteko.

Saio honetan, biharko Mungiari buruz hitz egin zen, Hirigintza Antolamendurako Plan 
jasotzen diren zenbait gai eta edukiak aztertuz:

- Garapen iraunkorreko 11. Helburua zer den (Hiri eta komunitate jasangarriak).
- Garapen iraunkorreko “Hiri eta komunitate jasangarriak” helburuaren eta Mungiako 

HAPOaren arteko lotura.
- Hirigintza inklusiboa.
- Mungia lagunkoia.
- Kudeaketa parte-hartzailea.
- Herrien eta hirien jasangarritasuna.

Kontzeptuak modu erakargarrian lantzeko asmoz, tailer honetan zenbait euskarri erabili 
dira, hala nola power-point-eko aurkezpen bat eta roll jolaserako dokumentuak. Parte hartzeari 
dagokionean Bentades ikastetxearen DBHko 4. Mailako ikasleetako bi taldek parte hartu dute, 
beraz, 49 ikasle. Saioaren amaieran, ikasleek bateratze-lan bat egin zuten, ikuspuntu baten eta 
bestearen argudioak kontuan hartuta, eta adostu zuten zeintzuk izango liratekeen proposamenik 
egokienak Mungia, HAPOaren plangintza berriaren bidez, etorkizunean udalerri bizigarriagoa 
eta iraunkorragoa izan dadin.
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GAIA ARAZOA ONDORIOAK-KONPONBIDEAK-PROPOSAMENAK

Jarduera 
ekonomikoak 
/Hirigintza 
garapena

Ingurumenaren kutsadura eta jarduera 
ekonomikoa. Industrialde asko, handiak 
eta sakabanatuak ditugu Mungian

Etorkizunean garapen jasangarriagoa izateko 
ingurumenaren eta industrializazio eta jarduera 
ekonomikoen artean oreka bilatu beharko da.
Industrialdeak zentralizatu eta jarduera 
ekonomiko jasangarriagoak sustatu behar dira 
(Ekonomia zirkularra).

Espazio 
publikoa eta 
ekipamenduak

Aisialdirako eta gazteentzako leku gutxi 
daude.

Erabili gabeko eraikinak (adibidez, anbulatorio 
zaharra) aisialdirako eta gazteentzako 
berrerabiltzea.

Paisaia eta landa 
eremua

Dentsitate txikiko hirigintza-garapenak 
eta barreiatuak landa-ingurunean, 
lurralde desoreka sortzen dute, eta 
desabantailan jartzen dituzte landa-auzo 
tradizionalak, azpiegituretan, zerbitzuetan 
eta ekipamenduetan egindako inbertsioei 
dagokienez, gizarte-desberdintasunak 
eraginez.

Garapen urbanistiko horiei mugak jarri eta landa-
auzoei lehentasuna eman, irizpide jasangarriak 
jarraituz.

Paisaia eta 
landa eremua 
/ Hirigintza 
garapena /
Etxebizitza

Gazteentzako etxebizitzaren gabezia eta 
landa-auzoak biziberritzeko premia

Hiri-plangintza adimendunagoa sustatu beharko 
litzateke, gazteak herrian geratzeko lehentasuna 
izango duena. Etxebizitza adimendunak eta 
iraunkorrak eraiki, cohousing-a bultzatzea, 
Mungian eta landa-auzoetan gazteentzako eta 
pertsona nagusientzako

Hirigintza 
garapena Uholdeak eta autobiaren eraginak

Kontuan izatea non eraiki behar diren garapen 
urbanistiko berriak, uholdeen arazoak saihesteko. 
Gainera, autobia oztopo handia da, eta Mungiako 
herria baldintzatzen eta mugatzen du bizitegi-
erabilerako hirigintza-garapen berriak sortzeko 
orduan.

Mugikortasuna 
eta azpiegiturak

Garraiobide publiko gutxi eta konexio 
txarra.

Mungiaren eta haren inguru hurbilaren arteko 
konektibitatea hobetzea, baita lurraldearen 
gainerakoa ere, mugikortasun iraunkorra 
lortzeko premia eta aukera ezin hobea da. Eta 
trena (metroa ere) berreskuratzea da dagoen 
garraiobiderik jasangarriena, biztanleen 
hurbiltasuna eta mugimendu jasangarria 
bultzatzen duena.

Paisaia eta 
landa eremua/ 
Espazio berdeak/ 
Hirigintza 
garapena/ 
Jarduera 
ekonomikoa

Industrialde gune berriak sortu baino 
lehen, daudenak bete behar dira.
Gainera, eremu natural batzuk 
garapenetik babestu beharko lirateke, 
kutsadura murrizteko eta biodibertsitatea 
eta balio naturalak kontserbatzeko.

Industria-gune berriak sortu baino lehen jada 
daudenak berpiztea eta berrerabiltzea eta, 
era berean, ingurumena zaindu (energiaren 
eraginkortasuna sustatuz eta hondakinen sortzea 
murriztuz).
Garapenetik babestutako eremuak izendatu eta 
babes bereziko espazio berdeak sustatu, adibidez, 
Jata mendian eta Solluben.
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ERANSKINAK.

aurrerapena

1. ERANSKINA: GENERO-ERAGINRAREN EBALUAZIOA. AURRERAPENA. 
2. ERANSKINA: ERAGIN LINGUISTIKOAREN EBALUAZIOA. AURRERAPENA.
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ERA.1/
GENERO-ERAGINAREN EBALUAZIOA. AURRERAPENA.

1. ARAU-ESPARRUA 

Genero-berdintasunaren arloko lege-esparrua, Euskal Autonomia Erkidegoan, honako 
hauek osatzen dute: 1/2022 Legea, martxoaren 3koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 
otsailaren 18ko 4/2005 Legea bigarrenez aldatzen duena, eta 40/2012 Ebazpena, genero-
eraginaren aurreko ebaluazioa gauzatzeari buruzko jarraibideak onartzen dituena eta gizonen 
eta emakumeen arteko desberdintasunak ekidin eta berdintasuna sustatzeko neurriak hartzen 
dituena.

Martxoaren 3ko 1/2022 Legeak, lehenengo artikuluan, Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen izenburua aldatzen du, eta honela geratzen 
da idatzita: «Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria 
matxistarik gabeko bizitzetarako Legea». Aldatutako legearen 3.5 artikuluan adierazten da euskal 
botere publikoek genero-ikuspegia txertatu behar dutela beren politika eta ekintza guztietan, 
horietan guztietan ezberdintasunak ezabatzeko eta emakumeen eta gizonen berdintasuna 
sustatzeko helburu orokorra ezar dezaten.

Lege horren ondorioetarako, genero-ikuspegia integratzea da emakumeen eta gizonen 
egoera, baldintza, jomuga eta beharrizan desberdinak modu sistematikoan kontuan hartzea, eta, 
horretarako, politika eta ekintza guztietan, maila guztietan eta horien plangintza-, egikaritze- eta 
ebaluazio-fase guztietan, desberdintasunak ezabatzeko eta berdintasuna sustatzeko helburu eta 
jarduera espezifikoak txertatzea.

Aldatutako 4/2005 Legearen 19. artikuluan (1/2022 Legearen hogeigarren artikulua) 
xedatzen da generoaren araberako eraginaren aurretiazko ebaluazioa egitea eta gizonen eta 
emakumeen arteko desberdintasunak ekidin eta berdintasuna sustatzeko neurriak hartzea. Eta 
7. puntuan adierazten da xedapen orokorren izaera juridikoa duten planei, bereziki lurralde- eta 
hirigintza-planei, generoaren araberako eraginaren aldez aurreko ebaluazioa egin behar zaiela 
eta berdintasuna sustatzeko neurriak sartu behar direla. Hala ere, berezia denez, erregelamendu 
bidez zehaztuko da izapide hori egiteko modua.

Zehazki, aldatutako lege horren 46.1 artikuluak (1/2022 Legearen berrogeita laugarren 
artikulua) ezartzen duenez, euskal botere publikoek behar diren bitartekoak jarriko dituzte beren 
ingurumen, etxebizitza, hirigintza eta garraio arloko politikek eta programek genero-ikuspegia 
barneratzen dutela bermatzeko. Horretarako, besteak beste, honako gai hauek hartuko dira 
kontuan: pertsonen segurtasuna, etxeko lanak eta pertsonak zaintzea erraztea, bizitza pertsonala, 
familiakoa eta lanekoa uztartzea erraztea, eta politika eta programa horiek diseinatzen eta 
gauzatzen emakumeek parte-hartze handiagoa izan dezaten sustatzea.

Xedapen orokorren proiektu guztiekin eta lege- edo erregelamendu-mailako arau 
juridikoen proiektuekin batera, generoaren araberako eraginari buruzko txostena aurkeztu behar 
da. Mungiako Hiri Antolamenduko Plan Orokor berriak, hirigintza-plangintzako dokumentu 
gisa, txosten hori izan behar du.
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Bestalde, Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak (LAG) berrikusteko dokumentuak, 2019ko 
uztailaren 30ean behin betiko onartutakoak, genero-ikuspegia aitortzen du lurraldean eragina 
duen zeharkako gai gisa, irisgarritasun unibertsalarekin, klima-aldaketarekin, osasunarekin, 
euskararekin eta lurralde-harremanarekin batera. Horregatik, 30. artikuluan genero-ikuspegiaren 
arloko zenbait jarraibide ezartzen ditu. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoak genero-
ikuspegia erabat integratu du 2019an onartutako Bultzatu 2050 Hiri Agendan.

Berdintasunaren arloko estatu-mailako arau-esparruan, Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasun Eragingarrirako Estatuko 3/2007 Legea, Lurzoruaren eta Hiri Birgaitzearen Legearen 
testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 7/2015 Legegintzako Errege Dekretua edo NBEren 
Garapen Jasangarrirako 2030 Agenda daude.

2. EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNA SUSTATZEKO 
HELBURUAK: GENERO-IKUSPEGIA HIRI-EREDUA DEFINITZEKO FUNTSEZKO 
PIEZA GISA TXERTATZEA.

Mungiako Hiri Antolamenduko Plan Orokor berriak hiri-eredu berriaren definizioan zaintza-
lanen hirigintza bere funtsezko elementu gisa sartu nahi du. “Zaintzaren hirigintza” integratzeak 
esan nahi du hiri-ereduan funtsezkoa dela espazio publikoak, ekipamenduak, etxebizitza eta 
abar eta jarduera produktibo eta erreproduktiboak uztartzen laguntzeko pentsatuta egotea, eta 
emakumeen premia espezifikoei erantzuna ematea, besteak beste, hiri-zerbitzuen segurtasunari 
edo irisgarritasunari dagokienez.

Genero-ikuspegidun plangintzak erdigunean jartzen ditu pertsonak hiria eta lurraldea 
planifikatzeko garaian, kontuan hartuta biztanleriaren eguneroko errealitateen aniztasuna, 
bereziki inguruneko baldintzen mende daudenen premiak, eguneroko bizitza garatzeko.

Ingurune inklusiboagoak, bidezkoagoak eta seguruagoak sortzea da helburua. Genero-
ikuspegiaren integraziotik ondorioztatzen den hiri-eredua, funtsean, hurbiltasunaren eta 
distantzia laburren printzipioa errazten duen hiri trinko eta dentsitate efizientearen eredua da.

Distantzia laburren printzipioak, dibertsitate funtzionalak eta egitura polizentrikoak, 
genero-ikuspegia onartzearekin batera (herritarrek lurzoruaren erabilerari buruzko erabakiak 
hartzean dituzten eguneroko beharrei arreta handiagoa ematen zaiela ziurtatzeko), Espainiako 
Hiri Agendak eta Euskal Hiri Agendak (Bultzatu 2050) sustatzen duten eta Mungiako proiektuak 
lortu nahi duen hiri-eredua definitzen dute.

Printzipio horiek bere egiten ditu Plan Orokor berriak bere helburuetan, eta estrategia 
eta proposamen zehatzetan formalizatzen dira. Hala, Plan Orokorrak oinezko mugikortasunean 
eta garraio publikoan, dentsifikazio efizientean, erabileren nahasketan, espazio publikoaren 
kalitatean eta segurtasunean oinarritutako hiri-eredu bat ezarri nahi du, eta eguneroko 
erabilerarako ekipamenduen hornidura ona lortu, genero-ikuspegiaren eskakizunetatik abiatuta.

Aurrerapen honen arabera, auzo-eskala espazio-eremu egokia da antolamendu 
jasangarriaren printzipio horiek aldi berean aplikatzeko eta behar bezala hornitutako unitate 
funtzional bat lortzeko; azken batean, bizitzeko, erosteko, ikasteko, prestatzeko, sozializatzeko, 
lekualdatzeko, dibertitzeko edo atseden hartzeko leku bat izatea bizitzarako funtsezko alderdiak 
dira, eta hurbiltasun-eremu horien barruan eman eta gehienentzat irisgarriak izan behar dute.

Genero-ikuspegia hiri-ereduaren definizioan txertatzeko estrategia ezartzeko irizpide 
espezifikoak:
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a) Sortzen diren espazio libre publikoak kalitatezkoak, seguruak eta inklusiboak direla 
ziurtatzea. Horretarako, parke eta lorategien diseinuan bizikidetza sustatu behar da, 
segurtasun-pertzepzioa areagotzeko.

b) Ziurtatzea eguneroko erabilerako hiri-ekipamendu eta -zerbitzuek irisgarritasun 
unibertsaleko arauak bete behar dituztela, bai barnean, bai ingurune hurbilean, eta 
zerbitzatzen duten hiri-eremuarekin lotuta.

c) Garraioko ekipamendu eta azpiegiturak inklusiboak direla eta zaintza-lanak errazten 
dituztela ziurtatzea.

d) Ekipamenduen funtzio-aniztasuna eta osagarritasuna sustatzea. Hainbat gizarte-talderi 
zuzendutako zaintza-zerbitzuen konbinazioa erraztu nahi da; askotariko zerbitzuak dituzten 
ekipamenduak. Horretarako, Auzoko Funtzio Anitzeko Ekipamenduaren kalifikazioa 
sortzea proposatzen da.

e) Hiri-lurzoruaren antolamendu xehatua ezartzen duen dokumentu osoan, emakumeentzat 
arrisku handiena duten eremuak, ibilbideak eta puntuak identifikatu behar dira, eta 
emakumeek espazio publikoaren pertzepzioa eta jabetzea hobetzeko programa egin 
behar da.

f) Antolamendu xehatua ezartzen duen dokumentu osoak ahalbidetuko du hirian askotariko 
etxebizitza-tipologiak garatzea, eta malgutasunez egituratzea, familia baten etapetara 
egokitzeko.

g) Urbanizazio berriko eta eraberritzeko jarduketetan, errenta libreko etxebizitzaren eta 
babes-araubideren baten mendeko etxebizitzaren banaketan oreka bermatuko da, 
gizartearen nahasketa eta kohesio soziala bultzatzeko, egiturazko plangintzatik etxebizitza 
babestuaren gehiegizko pilaketa edo segregazio-faktore posibleak saihestuz.

h) Etxebizitza sozialen kokapen egokia bermatzea. Garapen-plangintzan eta birpartzelazio-
proiektuan, babes publikoko araubide bati atxikitako etxebizitzak edo kolektibo kalteberei 
zuzendutakoak, ahal dela, honako hauetatik hurbil kokatuko dira:

- Garraio publikoko geralekuak edo geltokiak.
- Zainketen mendekotasun handiena duten biztanleei zuzendutako eguneroko 

ekipamenduak.
- Bizikidetzarako espazio publikoak: haur-parkeak, lorategiak eta oinezkoentzako 

plazak, hurbileko saltokiak.

Era berean, babes publikoko araubideren bati atxikitako etxebizitza-erreserba barne hartzen 
duten bizitegi-erabilerako eraldaketa-jarduketetan, eremuaren eraikigarritasunaren zati 
bat hurbileko merkataritzara bideratzea xedatuko da.

i) Herritarrek maiz erabiltzen dituzten zentroen eta zuzkidura-eremuen inguruneak adikzioak 
sortzen dituzten jardueretatik babestea. Plan Orokorraren dokumentu osoak eragotzi 
egin behar du ausazko joko-aretoak, bingoak, kasinoak eta apustu-aretoak irekitzea 
edo instalatzea 500 metrotik beherako distantziara, parke, lorategi edo haurren jolas-
eremuetatik, irakaskuntza-, osasun-, laguntza-, gizarte- eta kultura-ekipamendu publiko 
edo pribatuetatik, funtzio anitzeko ekipamenduetatik edo kirol-ekipamenduetatik, baldin 
eta planeamenduan halakoak badira edo dagokion zonakatzean baimenduta badaude.

j) Garraio publikoko geralekuen diseinua eta egokitzapena emakumeen ikuspegiaren eta 
beharren arabera egingo da, eta argiztapen ona izan beharko dute, bai eta ingurutik 
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eta ingurunearekiko ikusizko kontrola ahalbidetzen duten diseinua ere, pertsonak 
eguraldi txarretik babesteko aukera ematen duten elementuak, eserleku ergonomikoak, 
erabiltzaile guztientzako egokitutako seinaleak eta laguntza eskatzeko edo larrialdi baten 
berri emateko gailuak.

k) Espazio libre publikoak eta bideak urbanizatzeko proiektuek argiztapen egokia eta 
intentsitate nahikoa bermatu behar dute, batez ere bigarren mailako kaleetan, lurpeko 
pasabideetan eta jenderik gabeko eremuetan.

Azkenik, Plan Orokorraren dokumentu osoa eta hura garatzeko tresnak onartzeko parte-
hartze publikoaren faseetan genero-ikuspegia txertatzen dela ziurtatu behar da.

Laburbilduz, genero-ikuspegiaren eta gizarte-kohesioaren eskakizunek, Mungiako HAPO 
berriaren hiri- eta lurralde-eredu berria baldintzatzeaz gain, ondoriozko antolamendu-eredua 
bera ere osatzen dute.

3. HAPOAREN GENEROAREN ARABERAKO ERAGINAREN EBALUAZIOARI 
BURUZKO LEHEN HURBILKETA

Generoaren araberako eraginaren aurretiazko ebaluazioak HAPOan proiektatutako 
jarduerek izan ditzaketen ondorio positiboak edo kontrakoak aztertu behar ditu, emakumeen 
eta gizonen arteko desberdintasunak ezabatzeko eta berdintasuna sustatzeko arautu edo esku 
hartu nahi den gizarte-testuinguruan. Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen “Genero-
eraginari buruzko txostenak egiteko gida” izenekoaren jarraibideen arabera, genero-ikuspegitik 
aztertuko dira:

1. Planaren onurak edo emaitzak.

Galdera honi erantzuten saiatuko gara: aurreikusten al da etorkizuneko arau edo 
administrazio-egintzaren ondoriozko onuretan edo emaitzetan emakumeen eta gizonen 
presentziak lagunduko duela sektoreko desberdintasunak murrizten?

Ezin bestela izan, Plan Orokor berriaren helburua da Mungiako hirigintza-araubidea 
zehaztea datozen urteetarako (16 urte inguru).

Proposamenek eragin zuzena izango dute herrian bizi diren eta lan egiten duten 
pertsonengan (emakumeak, gizonak, adinekoak, haurrak, haurrak...), eta, zehazki, haien 
bizi-kalitatean, baliabideak eta/edo horiek ezarri eta garatzen diren espazio eta eraikinak 
(etxebizitza, lana, hezkuntza, osasuna, aisialdia, kultura, kirola, natura, merkataritza) 
eskuratzean, eta abar.

Ondorio horietarako, hirigintza-plangintzak kontuan hartu behar du gizonak eta 
emakumeak egoera desberdinetan daudela edo egon daitezkeela esleitutako eta/edo 
beren gain hartutako genero-rolen arabera, dauden desberdintasunak minimizatzeko edo 
ez areagotzeko. 

Hori dela eta, emakumeen eta gizonen berdintasunari lotutako helburuak Plan Orokorrean 
sartzeak desberdintasun horiek pixkanaka murrizten lagun dezake.

Hori bai, Planaren proposamenak benetan eta eraginkortasunez gauzatzeko, eta 
Planetik eratorritako onurak edo emaitzak emakumeengana eta gizonengana hedatzeko, 
beharrezkoa da horiek osatzea, garatzea eta gauzatzea neurri, jarduera, plan eta proiektuen 
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multzo dibertsifikatu baten bidez. Neurri, jarduera, plan eta proiektu horiek, era berean, 
honako hauek eskatzen dituzte, besteak beste:

a) Administrazioen arteko lankidetza eta elkarlana, administrazio guztien 
(Administrazio Zentrala, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundia, Udala) eta eragindako 
erakunde publikoen parte-hartze koordinatuaren bidez.

b) Udaleko sail eta zerbitzuen baterako esku-hartze bateratua.

c) Administrazio, erakunde publiko, sail eta abar horietako bakoitzaren eskumenak eta 
esku hartzeko politikak garatzea eta gauzatzea, Plan Orokorrean ezarritako helburu 
eta irizpide materialekin, programazioarekin eta abarrekin bat etorriz, horietako 
bakoitzak egoki diren planak, proiektuak, inbertsio-erabakiak eta abar egin eta 
hartuz.

2. Baliabideak eskuratzeko aukerak hobetzea

Orain galdera hau da: aurreikusten al da etorkizuneko arauak edo administrazio-egintzak 
desagerraraziko edo, gutxienez, murriztuko dituela baliabideak eskuratzeari dagokionez 
dauden desberdintasunak?

Gaur egun, esleitutako eta/edo onartutako genero-rolen ondorioz, pertsonek premia eta/
edo ikuspegi desberdinak dituzte lurraldearen erabilerari, hiri-espazioari eta horietan 
gauzatzen diren baliabideei dagokienez. Hona hemen ikuspegi edo jarrera desberdin 
horien premisa edo arrazoi batzuk:

a) Lanaren sexu-banaketa, ordaindu gabeko lanari dagokionez emakumeek eta 
gizonek duten posizio desberdina barnean hartuta. Eremu pribatuan egiten diren 
lan guztiek osatzen dute, eta helduek konpentsazio ekonomikorik gabe egiten 
dituzte, adingabeak eta mendeko adinekoak zaintzeko eta etxea mantentzeko 
(etxea, seme-alabak, senide gaixoak eta adinekoak zaintzea, eta abar, eta, azken 
batean, eguneroko bizitza mantentzea). Besteak beste, honako jarraibide hauek 
bete behar dira:

• Gehienak emakumeek egiten dituzte (gizonek oraindik ere zeregin horien zati 
bat soilik hartzen dute beren gain).

• Lan erreproduktiboarekin lotutako zereginak egiten diren lekuetan egiten 
dira: hezkuntza, osasuna, kirola, aisialdia, erosketa, administrazio-izapideak 
eta -kudeaketak, etab.

• Leku horietara joateko, lan horiek egiten dituzten pertsonek garraio-
sistemak erabili behar dituzte, zeregin bakoitzak eskatzen dituen ordutegi eta 
denboretan, egunean, astean edo hilabetean zehar.

Zeregin horiek guztiak egitea, beraz, konplexua da. Eta are gehiago, gainera, enplegu 
ordaindua duten pertsonentzat, zeregin horiek eta enplegu hori fisikoki eskuratzea 
bateragarri egin behar baitira. Horrek guztiak esan nahi du emakumeek eta gizonek 
modu desberdinean erabiltzen dutela denbora, baita espazioa ere, beren eguneroko 
bizitzan bereganatutako genero-rolak kontuan hartuta.

b) Eguneroko bizitzari eta horrek dakarren zeregin-kateari dagokienez, pertsonen 
eguneroko premiak aldatu egiten dira egunean, astean edo hilabetean egiten 
dituzten edo egin behar dituzten zereginen arabera. Jakina, errealitate horrek 
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baldintzatu egiten du hiri- edo landa-espazioaren erabilera aipatutako denbora-
zikloetan. Horrek garrantzi berezia du lan-karga bikoitza (ordaindua eta ordaindu 
gabea) duten pertsonengan; izan ere, eguneroko bizitzako jarduerek eguneroko 
aldizkakotasunak dituzte, baina baita astekoak eta hilekoak ere; gainera, zereginen 
kateak, askotan, desberdinak dira asteko egun desberdinetan. Horrek guztiak 
(bereziki ordaindutako enplegua eta zaintza-lana uztartzen dituzten pertsonen 
eguneroko zereginen katetik eratorritako premia espezifikoak) eragin zuzena du 
hirigintzak eragindako hainbat sektore-eremutan: mugikortasuna, ekipamenduak, 
lantokiak, merkataritza, etxebizitza, espazio libreak... Horregatik, premia horiek 
kontuan hartu behar dira hirigintza-plangintzan.

c) Segurtasunarekin eta segurtasunik ezarekin lotutako arrazoiek mugatu eta/edo 
baldintzatu egiten dute emakumeek hiri-eremua erabiltzea, eta, zehazki, sexu-
erasoak eta beste indarkeria-mota batzuk jasateko arriskua dago, pertsonaren 
garapen osoa eta hiri-ondasunak eta -zerbitzuak erabiltzeko eskubidea baldintzatu 
edo oztopatuz.

d) Hiri-ondasunak eta -zerbitzuak eskuratzeko aukera emakumeen pobrezia erlatibo 
handiagoak ere baldintzatzen du (hala badagokio, beste faktore batzuekin osatuta: 
familia-kargak, arraza, adina, genero-indarkeria).

Faktore horiek guztiek eragina dute espazioan, eta hirigintza-plangintzak (berez eta/
edo garatzeko, egikaritzeko eta abarrerako sustatu beharreko plan eta proiektuen bidez) 
kontuan hartu behar ditu.

Hiri-plangintzan genero-ikuspegia txertatzeak esan nahi du, funtsean, etxebizitzen 
antolamenduari, jarduera ekonomikoetarako espazioei, zuzkidurei, mugikortasunari 
eta abarri dagokienez proposatzen den eredua zehazteko orduan, erantzukizun bikoitza 
hartzen duten pertsonei gaitasuna eman behar zaiela, hau da, bateragarri egin behar 
dituztela ordaindutako enplegua eta bi jardueretan egin beharreko zaintza-lanak, ahalik eta 
ahalegin eta zailtasun txikienarekin, eta erraztasunak eman behar zaizkiela enplegurako eta 
bizitzari eusteko behar diren ekipamenduetarako sarbidea izateko, gutxieneko denbora-
tarteetan, erosotasun- eta segurtasun-baldintzetan, eta kostu ekonomiko onargarriekin, 
hiri eta lurralde bidezkoagoak eta seguruagoak sortzeko, herritar guztien bizi-kalitatea 
hobetuko dutenak.

Helburu horiei hobekien erantzuten dien hiri-eredua, aurreratu den bezala, Mungiako 
HAPO berriak lortu nahi duen eredua da, eta horren alde egiten du: hiribildu trinkoa, 
kualitatiboki eta kuantitatiboki trinkoa, distantzia laburrekoa eta hurbiltasunekoa, 
mugikortasun jasangarriko sistema ona duena, espazio publiko eta garraio seguruak eta 
kalitatezkoak dituena, erabilerak nahastuta dituena, eta auzoetan ekipamendu-sistema bat 
duena, mendeko adingabeak eta adinekoak zaintzeko beharrezkoak direnak barne hartzen 
dituena, ohiko asistentzia-, eskola-, osasun-, hezkuntza-, kirol- eta kultura-ekipamenduez 
gain.

Baina, era berean, ohartarazi behar da hasierako galderaren erantzun erreala eta 
eraginkorra ez dagoela soilik HAPO berriaren mende. Hori bai, baliabide horiek antolatzeko 
hiri-eredu bat zehaztea dagokio, erantzun egokia emateko. Hortik aurrera, erantzun horrek 
aurreko 1. puntuan aipatutako erabaki, neurri, proiektu eta abarren multzoa hartzea eta 
aktibatzea eskatzen du, honako hauek barne:

• Eragindako administrazio guztien esku-hartze aktiboa eta koordinatua.



469Eranskinak

• Antolatutako etxebizitzak garatzeko eta gauzatzeko politikak arlo horretan 
planteatutako helburuetara egokitzea.

• Garapeneko hirigintza-planak eta urbanizazio-proiektuak planifikatzea eta 
gauzatzea, azaldutako helburuekin bat etorriz.

• Hiriko auzoetan hurbiltasun-zerbitzuak (ekipamenduak, merkataritza, 
mugikortasuna) benetan eta eraginkortasunez ezartzeko eta mantentzeko 
beharrezkoak diren neurriak aktibatzea eta gauzatzea.

3. Ordezkaritza erabakiak hartzean.

Honako galdera hau planteatzen zaigu: erabakiak hartzeari dagokionez, etorkizuneko 
arauak edo administrazio-egintzak aurreikusten al du emakumeen eta gizonen ordezkaritza 
orekatua edo, gutxienez, eremuan duten presentziaren antzeko ordezkaritza?

Hiri Antolamenduko Plan Orokorra udalaren hirigintza-tresna bat da, eta indarreko lege-
xedapenetan (Lurzoruari buruzko 2/2006 Legea, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen 
dituen 1985eko Legea, Toki Administrazioaren Arrazionalizazio eta Iraunkortasunari 
buruzko 2013ko Legea, etab.) ezarritako irizpideen arabera egin eta izapidetu behar da.

Lege-xedapen horiek Plana izapidetzeko eta Udalak onartzeko irizpideak zehazten dituzte, 
bai eta beste administrazio eta erakunde publiko batzuek prozesu horretan esku hartzeko 
irizpideak ere (Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundia eta Administrazio Zentrala hainbat 
instantzia eta eskumenetatik). Horri dagokionez, Planak esparru arautu batean jarduten 
du, eta haren edukitik eta proposamenetatik ezin da inola ere eragin haren onarpenari 
buruzko erabakietan eta/edo erabaki horiek hartzeko organoetan emakumeek eta gizonek 
duten ordezkaritzari eta presentziari dagokionez.

Nolanahi ere, eta osagarri gisa, jarraian aipatzen diren gaiak behar bezala nabarmendu 
behar dira:

• Plangintzaren eremu teknikoan, bai Udalaren aldetik, bai idazketa-taldearen aldetik, 
emakume batzuk inbrikatuta daude erabakiak hartzerakoan: hirigintza-arloko 
arduraduna eta bi arkitekto (guztizkoaren erdia).

• Hizkuntzaren eta komunikazioaren esparruan, lanpostu publikoak eta pribatuak ere 
betetzen dituzte.

• Partaidetzaren eremu teknikoan, Hiritik-At Koop-ek garatzen duen eremuan, 
emakume guztien erdia baino gehiago dira.

• Partaidetzan garatutako eztabaidari dagokionez, gaikako mahaien lehen txostenean 
jasotzen den bezala, emakumeen proportzio egokia (baina apur bat txikiagoa) eman 
da. Generoaren gaia zeharkakoa izan da orain arte egindako jardunaldietan jorratu 
diren ardatz tematiko guztietan.

4. Arau sozialak gainditzea edo aldatzea

Aurreikusten al da etorkizuneko arauan edo administrazio-egintzan planteatutako 
helburuak eta neurriak lagungarriak izango direla emakumeei eta gizonei egozten zaizkien 
gizarte-arauak edo balioak gainditzeko edo aldatzeko?
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HAPO berriak, besteak beste, jarraian azalduko diren bi proposamen edo neurri motak 
planteatuko ditu, emakumeei eta gizonei esleitutako arau sozialak edo balioak gainditzen 
edo aldatzen laguntzeko.

Alde batetik, hiri-eredu kualitatiboki eta kuantitatiboki trinkoa, distantzia laburrekoa eta 
hurbiltasunekoa, mugikortasun jasangarriko eta seguruko sistema ona, espazio publiko 
seguruak eta kalitatezkoak, erabilerak nahastuta, auzoetan ekipamendu-sistema bat eta 
abar izatearen aldeko apustu argi eta garbia. Helburu horiek lortzeko eredurik egokiena da. 
Apustu hori desberdintasunak ezabatzeko eta berdintasuna sustatzeko proposamen eta 
neurrietan gauzatuko da, eta HAPO berriaren Hasierako Onarpenaren dokumentuarekin 
batera aurkeztuko den dokumentuaren epigrafe batean berariaz jasoko dira. Eta, bestetik, 
zenbait gidalerro eta neurri zehaztea, gero horiek etxebizitza-planetan, urbanizazio-
proiektuetan eta abarretan sartu eta/edo garatzeko. Modu osagarrian edo Plan Orokorra 
garatzeko eta/edo horien arabera lantzeko.

5. Arauak eta beste tresna juridiko batzuk betetzea

“Generoaren araberako eraginari buruzko txostenak egiteko gida” -n proposatzen da atal 
honetan galdera honi erantzun behar zaiola: bermatzen al da diskriminazioa saihesteko 
eta berdintasuna sustatzeko arauak eta beste tresna juridiko batzuk beteko direla eta 
horiek hobetzea aurreikusten al da?

HAPO berria hainbat xedapenek osatutako lege-esparruan sustatzen da. Xedapen 
horiek dokumentu honen 1. epigrafean aipatu dira, eta, beraz, bere proposamenak 
berdintasunerako legezko helburu eta irizpide horietara egokitu behar dira. Aipatu den 
bezala, horiek lantzeko eta zehazteko premisetako batzuk dira.

Nolanahi ere, orain arte azaldutakoaren osagarri gisa, generoaren araberako eraginaren 
ebaluazioaren ikuspegitik, beharrezkotzat jotzen da, HAPOa garatzeko eta osatzeko, 
beharrezkoak diren beste neurri batzuk sustatzea, besteak beste:

a) Informazioa biltzeko sistemetan genero-ikuspegia sartzea, Plana onartu ondoren 
aldagai hori kontuan har dadin egoeraren ezagutzari eta azterketari eta dagozkion 
diagnostikoak egiteari dagokionez.

b) Hiriko auzoetan zentralitateak mantentzeko eta/edo sustatzeko egokitzat jotzen 
diren planak eta/edo proiektuak egitea, hurbiltasun-zerbitzuekin lotutakoak barne 
(merkataritza, ekipamenduak, etab.).

c) Etxebizitza publikoa garatzeko, gauzatzeko, esleitzeko eta abarretarako planak 
genero-ikuspegiari zenbateraino egokitzen zaizkion aztertzea.

d) Urbanizazio-proiektuak egiteko jarraibideak eta/edo protokoloa zehaztea, genero-
ikuspegira egokitzeari begira.

e) Hiria eta auzoak genero-ikuspegitik aztertzeko lanei jarraipena ematea, eta, gainera, 
hiriko auzoetan hiri-zentralitateak sortzearekin eta mantentzearekin lotutako 
helburuak benetan eta eraginkortasunez gauzatzearekin zerikusia duten gaietara 
zabaltzea.
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ERA.2/
ERAGIN LINGUISTIKOAREN EBALUAZIOA. 
AURRERAPENA

1. SARRERA

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeak 7. artikuluaren 7. 
apartatuan hau ezartzen du: “Udalerrien egoera soziolinguistikoan eragina izan dezaketen 
proiektuak edo planak onartzeko prozeduran, euskararen erabileraren normalizazioan izan 
dezaketen eragina ebaluatuko da, eta ebaluazio horren ondorioz egokitzat jotzen diren neurriak 
proposatuko dira”.

Manu horiek garatzeko, azaroaren 19ko 179/2019 Dekretua onartu zen, Euskadiko toki-
erakundeetan hizkuntza ofizialen erabilera instituzionala eta administratiboa normalizatzeari 
buruzkoa.

Dekretu honen seigarren kapitulua planen eta proiektuen eragin linguistikoaren 
ebaluazioari buruzkoa da, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen 7. artikuluko 7. paragrafoa 
garatuz. Tresna honen bidez, Dekretu honen 50. artikuluan aipatzen diren udal-eskumeneko 
planek eta proiektuek euskararen eta gaztelaniaren erabileran izan dezaketen eragina aztertu eta 
ebaluatu nahi da; besteak beste, hiri-antolamenduko plan orokorrek izan dezaketena. Horrela, 
balizko eragin linguistikoei aurrea hartu nahi zaie, eta balizko inpaktu negatiboak zuzentzeko 
edo minimizatzeko neurriak proposatu, baita kasu bakoitzean egokienak diren exekuzio-aukerak 
bilatu ere. Lortu nahi den helburua ahalik eta aukerarik onena hartzea da, planak edo proiektuak 
hizkuntzen erabileraren normalizazioan dituen ondorioak baloratuz.

Eragin linguistikoaren ebaluazioak ikuspegi irekia hartzen du, arrazoizkoa dena bai 
administrazio-jarduera sinplifikatzeko printzipioaren ikuspegitik, bai hizkuntza-politikako tresna 
gisa duen eraginkortasunaren ikuspegitik.

Gai honetan ere udalerri bakoitzari tarte zabala bermatzea erabaki da, gutxieneko irizpide 
batzuk oinarri hartuta, hizkuntza-normalizazioaren arloan duen erantzukizuna egokien irizten 
dion moduan bete dezan. Eragin linguistikoaren ebaluazioak udalerriei apreziazio- eta balorazio-
tarte handia bermatzen die, eta, beraz, sistema malgu bat ahalbidetzen zaie plangintzarako eta 
programaziorako eragin linguistikoaren ebaluazioaren onurez baliatu nahi duten udalerriei.

Eragin linguistikoaren ebaluazioari buruzko txostena nahitaezkoa da, eta planak edo 
proiektuak euskararen erabileraren normalizazioan izan dezakeen eragina zehaztuko du, eta, 
hala badagokio, eragin negatiboak zuzentzeko eta konpentsatzeko neurri egokiak proposatuko 
ditu.

179/2019 Dekretuaren 54. artikuluan, eragin linguistikoari buruzko azterlanak aztertu 
behar diren edukiak ezartzen dira, honako alderdi hauei dagokienez:
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a. Planaren edo proiektuaren deskribapen orokorra eta haren garapenari buruzko 
aurreikuspenak.

b. Eragin linguistikoaren intentsitatearen kalkulua. Eraginaren intentsitatea kalkulatzeko, 
honako aldagai hauek hartuko dira kontuan:

• Bizitza sozial eta kulturalean duen eragina.
• Herritarren edo bisitarien hizkuntza-ezagutza.
• Herritarren edo bisitarien hizkuntza-erabilera.
• Jardueraren edo zerbitzuaren eremuko komunikazioa.
• Eragin-eremuko hizkuntza-paisaia.
• Jardueraren edo zerbitzuaren eremuko hizkuntza-eskaintza.

c. Funtsezko alderdien azterketa. Azterketa horretan, alderdi hauek hartuko dira kontuan:

• Planaren edo proiektuaren izaerarekin zerikusia dutenak.
• Planaren edo proiektuaren denbora- eta espazio-dimentsioarekin lotutakoak.
• Kokapenarekin lotutakoak.
• Aurreikusitako hizkuntza-erabilerarako irizpideekin lotutakoak.

d. Konpentsazio-neurriak.

e. Neurri zuzentzaileak.

HAPOa onartzeko prozedura substantiboaren jendaurreko informazio-aldian, eragin 
linguistikoaren azterlana ere izapide bera egin behar da. Eta jendaurreko informazioaren izapide 
horretan, udalak kontsulta egin behar die Eusko Jaurlaritzan hizkuntza-normalizazioaren arloko 
eskumena duen sailari eta interesdunei. Kontsultak jakinarazpen bidez egingo dira. Jakinarazpen 
horretan, gutxienez, honako informazio hau jasoko da:

a. Eragin linguistikoaren azterketa, edo non kontsultatu daitekeen.

b. Txostenak eta ebaluazioak zein organori bidali behar zaizkion.

c. HAPOari buruzko informazio garrantzitsua eskuratzeko moduak.

Eusko Jaurlaritzan hizkuntza-normalizazioaren arloko eskumena duen sailak 30 egun 
balioduneko epea du eragin linguistikoaren ebaluazioari buruzko txostena egiteko. Txosten 
horretan, alderdi hauek jaso behar dira:

a. Planaren edo proiektuaren sustatzailearen eta organo substantiboaren identifikazioa, eta 
plan edo proiektuaren deskribapena.

b. Jendaurreko informazioaren izapidearen eta Eusko Jaurlaritzan hizkuntza-normalizazioaren 
arloko eskumena duen sailari eta interesdunei egindako kontsulten emaitzen laburpena, 
eta nola hartu diren kontuan.

c. Eragin linguistikoaren ebaluazioaz arduratzen den udal-organoak egindako azterketa 
teknikoaren laburpena.

d. Hala badagokio, ezarri beharreko baldintzak eta euskararen erabileraren normalizazioaren 
gaineko ondorio kaltegarriak prebenitzeko, zuzentzeko eta, hala badagokio, konpentsatzeko 
neurriak.
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e. Jarraipen-sistema eta, hala badagokio, jarraipen-batzorde bat sortzea.

Eragin linguistikoari ebaluazioari buruzko txostena HAPO onartzeko prozedura 
substantiboan sartu behar da.

Bestalde, dekretuaren hirugarren xedapen gehigarrian proposatzen zen ebaluazio-
metodologia bat garatzea, bai eta tresna informatikoak ere, inpaktu-azterlan horiek formulatzen 
laguntzeko. Horretarako, Eusko Jaurlaritzak bi aplikazio informatiko prestatu ditu; eta UEMAk 
(Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea) erreferentziako dokumentu (ELE) bat (ELE: Eragin 
Linguistikoa Ebaluatzeko tresna), hizkuntza-ebaluazioa egiteko gida gisa balio duena.

ELE tresna hori erreferentziatzat hartuta, Eragin Linguistikoaren Txostena batez 
ere udalerrian dauden euskaldunen ehunekoaren eta azken urteetan izandako migrazio-
mugimenduen ebaluazioan oinarrituko dela zehazten da. Mugimendu horien arabera kalkulatu 
beharko da “euskaldunen migrazio-saldoa” (beste udalerrietatik datorren euskaldunen 
kopuruaren eta emigratzen duenaren arteko aldea). Horrela, planaren proposamenei dagokienez, 
euskararen erabilerak izango duen bilakaeraren zenbatespenak egin ahal izango dira.

Eragin linguistikoaren txostena, plan berriaren proposamenek Mungiako euskararen 
erabileran izango duten eragina neurtuko duena, hasierako onespenaren fasean idatziko da, une 
horretan garatzen baitira hautatutako antolamendu-proposamenak, eta une horretan zehazten 
baita harekin batera doan arau-testua. Ordura arte, ez dago behar besteko zehaztasunik planak 
euskararen erabileran izango duen eragina baloratu ahal izateko.

Hala ere, aurrerapen-fase honetan Lurralde-Ereduaren hipotesi bat planteatzen da, 
zenbait alternatiba aztertu ondoren aukeratua, eragin linguistikoaren aurretiazko ebaluazio hau 
idazteko oinarritzat hartuta, zehazteko ea HAPOak eraginik izan dezakeen udalerriko euskararen 
erabileran, eta ea inpaktu hori positiboa edo negatiboa izango den.

2. ABIAPUNTUA

Mungiako Udalaren nahia da euskarak espazio eta babes nahikoa izatea herritarren ohiko 
eta eguneroko hizkuntza gisa garatzea, horrela bere erabilera sustatzeko eta normalizatzeko.

Hori dela eta, euskararen bilakaerari buruz eta herritarrek eta zenbait gizarte-eragilek 
norabide berean aritzeko beharrari buruz hausnartzeko premia ikusi ondoren, Udalak Euskara 
Biziberritzeko Plan Nagusia jarri zuen abian 2003an, euskaraz bizi nahi duenari aukera hori 
bermatu ahal izateko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabaki eta sustatzeko funtsezko 
helburuarekin. Azken batean, Mungiako eremu pertsonalean, sozialean eta ofizialean euskararen 
erabilera erabat normalizatzeko euskararen aldeko ekintzak areagotzea zen helburua. Harrezkero, 
lau plan estrategiko diseinatu dira elkarren segidan, eta dagozkien urteko kudeaketa-planen 
bidez garatu dira.

Mungiak Administrazioan Euskara Erabiltzeko Plana ere badu, eta, horrez gain, udal 
euskaltegi bat eta homologatutako beste bat ditu, bai eta, ordenantza bidez araututa dauden 
euskara ikasteko laguntza ekonomikoak ere. Laguntza horien helburua mungiar guztiek euskara 
ikasteko aukera izan dezaten bermatzea da, bereziki interesgarria baita Mungiako helduek 
euskara ikastea.

Herrian Euskararen Aholku Batzarra ere eratuta dago. Batzorde horrek Udalerrian 
euskararen erabilera normalizatzeko Udalak aplikatzen duen politikaren gaineko aholkuak ematen 
ditu, eta zeregin horren jarraipena egiten zein hura garatzen ere laguntzen du. Bi azpi-batzar ditu: 
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alde batetik, Batzorde Iraunkorra, euskararen munduarekin harreman zuzena duten 12 kidek 
osatua. Eta bestetik, Gaikako Batzordea, herriko egunerokotasunari loturiko alor ezberdinetako 
jendea biltzen duena. Azken talde hori urtean behin edo bitan biltzen da. Batzorde Iraunkorrak 
5-8 bilera egiten ditu urtean.

3. MUNGIAKO EUSKARAREN OINARRIZKO AZTERKETA

Mungiako euskaldunen indizeak.

Euskaldunen indizea (derrigorrez bete beharreko indizea) = euskaldunak (56,95) + ia-
euskaldunak/2 (9,19): 66,15 (Iturria: Eustat 2021)

Hizkuntza-gaitasuna

•  Mungiako biztanleen % 57,0 euskal hiztuna edo euskalduna da (euskara ondo hitz egin eta 
ulertzen dute).

•  % 18,4 elebidun pasiboak dira (ondo ulertzen dute euskara, nahiz eta ez duten ondo hitz 
egiten).

•  Gaztelaniadunak % 24,7 dira.

Euskararen ezagutzaren bilakaera, oro har, positiboa izan da 1981 eta 2016 artean, 
bidea gorabeheratsua izan den arren. Alde batetik, euskaldunen eta ia-euskaldunen kopuruak 
pixka bat gora egin du (% 55etik % 57ra eta % 15etik % 18ra, hurrenez hurren), eta, bestetik, 
gaztelaniadunen kopurua nabarmen jaitsi da (% 30etik % 25era). Hala ere, bi ziklo bereizi behar 
dira, bat 2006ra arte eta beste bat handik aurrera.

Familia-transmisioa

Mungian euskara ama hizkuntza duten euskaldunen kopurua handiagoa da gaztelania 
hiztunena baino. Euskaldun gehienak ama-hizkuntza euskara dutenak dira, familian transmititu 
dietenak eta mantendu dutenak.

Geroago hizkuntza ikasi duten euskaldunen ehunekoa txikia da (% 8), eta handiagoa da 
etxean euskara eta gaztelania aldi berean ikasi duten elebidun pasiboena (% 16).

Etxean erabiltzen den hizkuntzaren tipologia.

Mungiako biztanleen % 17,3k euskaraz hitz egiten du etxean. Gaztelania bakarrik hitz 
egiten duten pertsonak % 59,4 inguru dira.

% 19,3k baino ez du bi hizkuntzetan hitz egiten. Azken urteotan, gainera, asko hazi da 
etxean beste hizkuntza batean hitz egiten dutenen taldea. Izan ere, 1991n % 0tik oso gertu 
zegoen, eta 2021ean % 4ra iritsi zen.

Ikus daitekeenez, etxeko erabilerak beherakada nabarmena izan du erabilerari dagokionez. 
Mungiako datu hauek guztiz bat datoz Euskal Herrian urte hauetan zehar egindako Mapa 
Soziolinguistikoek erakusten dituzten joerekin.

Hiztunen tipologia kontuan hartuta, hizkuntzaren erabilera aldatu egiten da: 5 urtetik 
gorako euskaldunen % 41,6k euskaraz egiten du etxean, eta % 46,3k gaztelaniaz ere bai.
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Hala ere, datuek adierazten dute euskararen erabilera handiagoa dela etxean euskaldunen 
artean, jatorriz elebidunak diren pertsonen edota euskaldun berrien artean baino.

Ama-hizkuntza Etxean hitz egiten den hizkuntza Guztira
Euskara 
%31,00

Gaztelania 
%53,40

Biak 
%10,60

Beste bat 
%4,90

Euskara 
%17,30

Gaztelania 
%59,40

Biak 
%19,30

Beste bat 
%4,00 %100

Biztanleria, ama-hizkuntza eta etxean hitz egiten den hizkuntza. Iturria: EUSTAT.2016

Lehen eta Bigarren Hezkuntza.

Mungian 5 ikastetxe daude, 3 publiko eta 2 pribatu, oreka mantentzen dutenak. 2022-
2023 ikasturtean 2.706 ikasle matrikulatu ziren ikastetxe horietan (Lehen eta Bigarren 
Hezkuntzan, batxilergoa barne). Matrikulazio gehien izan dituzten ikastetxeak Larramendi 
Ikastola (matrikulazio osoaren % 32,20) eta Mungia BHI (matrikulazio osoaren % 26,4) izan dira.

Haur Irakaskuntzaren Bilakaera

Hizkuntza-ereduak ezarri zirenetik, zalantzarik gabe, D eredua izan da nagusi Haur 
Hezkuntzan. Gaur egun, gainera, udalerriko ikastetxeek eskaintzen duten eredu bakarra da.

Lanbide Heziketa.

Lanbide Heziketan 150 pertsonak ikasten dute; horietatik % 14k euskaraz ikasten dute eta 
gainerakoek B ereduan.

Ikastetxea
Colegio

Mota
Tipo

Ikasleak
Alumnos

Eredua
Modelo

LAUKARIZ ikastetxea (LHI)

Colegio LAUKARIZ (Primaria)
Publikoa 125 % 9,3 D

LEGARDA ikastetxea (LHI)

Colegio LEGARDA (Primaria)
Publikoa 476 % 35,5 D

BENTADES ikastetxea (LHI)

Colegio BENTADES (Primaria)

Itunpekoa

concertado
309 % 23,0 D

LARRAMENDI Ikastola (LHI)

Ikastola LARRAMENDI (Primaria)

Itunpekoa

concertado
432 % 32,2 D

GUZTIA

TOTAL
1.342

MUNGIA institutua (BHI)*

Instituto MUNGIA (Secundaria)
Publikoa 503 % 48,0 D

BENTADES ikastetxea (BHI)

Colegio BENTADES (Secundaria)

Itunpekoa

concertado
210 % 20,1 D

LARRAMENDI Ikastola (BHI)

Ikastola LARRAMENDI (Secundaria)

Itunpekoa

concertado
334 % 31,9 D

GUZTIRA

EN TOTAL
1.438

* Lanbide Heziketa sartu barik

* Sin incluir formación profesional

Publikoa 105 % 100            B/A
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Hizkuntza-normalizazioko programak

Ikastetxe guztiek dute normalizazio-plan estandarizatu eta bateratu bat (Hezkuntza 
Sailarena edo Ikastolen Elkartearena). Bertan, normalizazio-helburuak ezartzen dira eta helburu 
horiek lortzeko ekimenak eta baliabideak zehazten dira. Urte luzeetako lana behar izan da 
horretara iristeko.

4. HAPO BERRIAK EUSKARAN DUEN ERAGINA

Eusko Jaurlaritzak eta UEMAk (UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA) mota 
honetako planek euskararen erabileran duten eragina neurtzeko metodologia diseinatu eta 
garatu dute, betiere plan horien eragin eremuaren baitan. Horretarako, arretaz aztertu beharko 
dira planean aurreikusten diren esku-hartze motak eta planak ezartzen dituen jarraibideak

Metologia honen aplikazioaren bitartez lortutako emaitzen arabera, planak edo  
proiektuak  euskararen  erabileran  eraginik  ez duela ondorioztatuko da, edo planak edo 
proiektuak euskararen erabileran eragina duela ebatziko da, eta, kasu horretan, hainbat neurri 
hartu beharko dira ondorio horiek arintzeko.

Metodologia honetan agertzen den galdetegi horren arabera, planaren berrikuspenean 
jasotzen den antolamenduaren garapenak eragina izango du euskararen erabileran.

Geure buruari galde diezaiokegu eragin hori positiboa edo negatiboa izango den, bai eta 
eragin horren intentsitatea ere.

Dagoeneko aipatu dugu aurrerapen-dokumentu honek proposatzen duen hiri-ereduak, 
oinarrian, eragina (positiboa edo negatiboa) izan ahalko duela euskararen erabileran, honako 
alderdi hauei dagokienez:

4.1. ETXEBIZITZA BERRIAK SORTZEA

Aurrerapenean proposatzen diren etxebizitza berriak 2019ko LAGen irizpideak aplikatuz 
posible direnen azpitik geratzen dira, nahiz eta datozen urteetarako kalkulatutako premietara 
egokituta dauden. Indarreko legeriak ezarritako etxebizitza babestu eta tasatuen ehunekoetara 
ere egokitzen dira. 

Zehazki, Aurrerapenean bizitegi-izaerako jarduketa berri hauek proposatzen dira:

a)  Hiri-lurzoruan:

Urbanizazioa eraberritzeko eta/edo berritzeko asmoz integratutako eremuak.

• ARRU-01. MAHAIA. Planaren Aurrerapenak osorik hartzen ditu Hiri Antolamenduko 
Plan Berezian (Udalbatzak 2012ko urriaren 30ean egindako bilkuran behin betiko 
onartu zuen plan hau) eta Jarduketa Urbanizatzailearen Programan (20-09-15eko 
Alkatetzaren Dekretuaren bidez behin betiko onartu zen; 185. zenbakiko BAOn 
argitaratu zen, 20-09-25ean) xedatzen diren egiturazko antolamenduari eta 
antolamendu xehatuari buruzko zehaztapenak. Eremu hau gune nagusiaren ipar-
mendebaldean dago, Karmelo Etxegarai Kalea eta Lauaxeta Olerkari artean. Plan 
Bereziaren helburua eremu horretako hiri-bilbea iragazkortzea eta hiri-ertz hori 
ixtea da, industria-instalazio batzuk 403 etxebizitzez osatutako bizitegi-garapen 
berri baten bidez eraldatuz, horietatik 80 babes-araubideren batera bideratuko 
direlarik.
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• ARRU-02. KAIERO. Hirigune nagusiaren iparraldeko ertzeko jarduketa, Karmelo 
Etxegarai kalearen ekialdean, ingurune honetan hiri-bilbea osatzea helburu duena, 
19 etxebizitza berri inguru garatzea ahalbidetuz, eremu horretan indarrean dagoen 
plangintzaren zehaztapenak funtsean mantenduz, antolamendu xehatua doitzea 
ahalbidetuz, haren bideragarritasuna eta garapena bermatzeko.

• ARRU-03. ELORDUIGOITIA (HILERRIA). Aurrerapenak eremu berean bateratzen du 
berrikusten diren Arau Subsidiarioetako U-30, 31 eta 32 alderdiak barne hartzen 
dituen jarduketa hori. Horretarako antolamendu berri bat proposatzen da, erabileren 
programa ebatziko duen eta inguruarekin hiri-artikulazio hobea ahalbidetuko duen 
eraikuntza-edukiontzi bat formalizatzean oinarritua, hilerriaren presentzia ezaugarri 
duena. 50 etxebizitza aurreikusten dira, eta horietatik 20 babes-araubideren batera 
bideratuko dira.

b) Lurzoru urbanizagarrian:

• SUS-01. GARRAKETAS. Berrikusten diren Arau Subsidiarioetan lurzoru 
urbanizagarriko garatu gabe dagoen eremu batetik dator, nahiz eta Butroe ibaiaren 
uholde-arriskugarritasunari buruzko azterketek eragindako lurrak eremu horretatik 
kanpo uzteko murriztu den. Bizitegi-erabilera orokorreko Plan Partzial baten bidez 
garatuko da. Plan horretan, hasiera batean, 80 etxebizitzako eskaintza gara liteke, 
eta horietatik 60 babes-araubideren baten mende egongo lirateke. Jarduketa honen 
helburua ingurune horretako hiri-bilbea ixtea da. Horretarako, espazio libreetarako 
pieza bat laga eta urbanizatu ahal izango da (bertan aparkaleku publikoaren 
erreserba ezarri ahal izango da), hiri-eremua ibaiarekin hobeto lotu eta artikulatu 
ahal izateko, baina eraikinei eragin diezaieketen uholde-arriskuak saihestuz.

• SUS-02. LORADI. Eremu hau ere indarrean dauden Arau Subsidiarioetako lurzoru 
urbanizagarri garatu gabetik dator. Plan Berriaren Aurrerapenak mantendu egiten 
du lurzoru hori, baina hego-ekialdeko muturrean doitu egiten du haren mugaketa, 
dagoeneko eraikita dauden katastroko lurzatien zati batzuk baztertzeko eta lurzati 
horiek xehetasunez antolatzeko baldintzak aldatzeko. Bi gai horiek beharrezkoak 
dira haien garapena bideratzeko. Proposatzen den helburua hirigune nagusiaren 
iparraldeko hiri-fatxada berri bat eratzea da, egungo egoerak Bilbo-Mungia 
autobiatik ikusten duen paisaia-inpaktua ezabatuko duena. Gainera, Plan Partzialak 
ezarritako erabileren eta intentsitateen programa garatzea proposatzen da, espazio 
libreen kuota handi bat lagatzeko aukera emango duen eraikuntza-tipologia baten 
bidez. Horrela, hiri-ehun harroago, inklusibo, erresiliente eta osasungarriagoa 
eratuko da. Guztira 594 etxebizitza garatzea proposatzen da, eta horietatik 450 
babes-araubideren baten pean egongo dira.

• SUS-03. SARRI. Hiri-lurzoruan txertatutako hutsunea da, Larrabizker (hegoaldean) 
eta Errementeri (iparraldean) eremuen artean. Jarduketa honen helburu nagusia, 
beraz, hura txertatzen den hiri-bilbea osatzea da, mehelinak zigilatuz eta gaur 
egun sektorearen mendebaldeko muturrean dauden kirol-pistak eta aparkalekua 
integratuz. 126 etxebizitza aurreikusten dira, eta horietatik 95 babes-araubideren 
baten pean egongo dira. 

• SUS-04. SAN MARTIN (OLETA). Eremu honen garapena, Mungiako hiri-lurzoruaren 
hegoaldeko ertzean, Planaren Aurrerapenaren helburu nagusi eta estrategiko 
gisa aurkezten da, 2019ko LAGek Mungia-Derioko eraldaketa-ardatza eraikitzeko 
proposamenean eskatzen zutenari erantzungo dion hiri-lurralde antolamenduaren 
eredu berria eratzeko. Eragiketa honen eraikuntza-edukia aurreikusitako geltoki 
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intermodal berriaren inguruan biltzen da, eremuaren mendebaldeko muturrean, 
eta, horri esker, gainerako lurzorua espazio libreen sistemara bideratuko da. 
Erabilera horri esker, Arrekabarri errekaren ibai-ibilgua integratu ahal izango 
da, eremuaren iparraldeko muga eta sortzen dituen uholde-arriskuko eremuen 
muga baita. Sektore horren garapenak hegoaldeko hiri-erronda berri bat eratzea 
ahalbidetuko du, eta horrek, aldi berean, mugikortasun-eredu jasangarriago bat 
ezartzea ekarriko du, trafikotik askatzen baita (eta motorizatu gabeko eta/edo 
partekatutako garraio kolektibo edo pribatuko sare berriak ezarri ahal izango baitira) 
hiriguneko kale asko, gaur egun ibilgailuentzat gordetako espazioa liberalizatzera 
bideratutako hiri-estrategia batean, oinezkoentzat edo atsedenerako beste espazio 
batzuentzat. Guztira 634 etxebizitza garatzea proposatzen da, eta horietatik 467 
babes-araubideren baten mendeko etxebizitzak izango dira.

• SUS-05. LARRAURI. Planaren Aurrerapenak eremu honetarako (indarreko 
plangintzan urbanizatzeko gai gisa sailkatutako lurzoruan kokatua) aldaketak 
proposatzen ditu aurreikusitako antolamendu xehatuan, bai eta sektoreari lotutako 
eraikuntza-intentsitatean ere. Larrauriko herrigunean garatzen da, eta antolamendu 
intentsiboagoa proposatzen da, familia anitzeko tipologiaren garapenean oinarrituta, 
babes-araubideren baten mendeko etxebizitza-erreserba hobeto integratzea eta 
lurzoru publiko gehiago askatzea ahalbidetuko duena. 40 etxebizitza proposatzen 
dira guztira, eta horietatik 30 babes-araubideren bati atxikitako etxebizitzak izango 
dira.

4.2. JARDUERA EKONOMIKOAK BULTZATZEA

Euskadiko Hiri Agendak, 4. eta 5. lehentasun estrategikoei erantzunez, honako helburu 
espezifiko hauek garatzea proposatzen du: (a) tokiko produktibitatea bilatzea, enplegua sortzea 
eta jarduera ekonomikoa dinamizatzea eta dibertsifikatzea, (c) turismo adimenduna, iraunkorra 
eta kalitatezkoa eta tokiko ekonomiaren funtsezko sektoreak sustatzea, eta (d) ezagutzaren 
gizartea erraztea eta hiri adimendunen garapenerantz aurrera egitea.

Gogoeta horiek oinarri hartuta, HAPOaren Aurrerapenak Mungiaren gaitasun ekonomikoa 
indartu nahi du, gizarte-kohesiorako baldintza gisa eta harmonian, hiriaren ingurumena eta 
kultura-ondarea babestearekin. Eta horretarako, hiri-ingurunearen kalitatearen aldeko apustu 
irmoa egin behar da, suspertzen ari diren jardueren ezarpena sustatzeko erakarpen-faktore gisa: 
jarduera logistikoak, ingurumen-teknologiak, prestakuntza, arteak eta turismoa.

Helburu hori lortzeko, antolamendu-irizpide hauek hartzea proposatzen da:

• Produkzio-eremuek hirian duten kokapena orekatzea.
• Industria-eremu tradizionalen hobekuntza eta biziberritzea sustatzea, ekonomia 

industrializatzeko helburuarekin.
• Zentralitate berriak sortzea, jarduera ekonomikoaren ezarpena bizilekuetatik hurbilago 

egon dadin.
• Tokiko eta hurbileko merkataritza dinamizatzea, auzoak biziberritzeko hiri-eredu ekonomiko 

jasangarri baten barruan, eta hirian dauden merkataritza-espazioen irisgarritasuna 
bermatzea, mugikortasun iraunkorrean oinarritutako ibilbideak eta merkataritza-ibilbideak 
ezarriz.
Aurrerapenean, jarduera ekonomikoen erabilera orokorreko hiri-lurzoru gisa sailkatutako 

lurzoru bihurtzeko 7 Jarduketa Integratu hauek proposatzen dira:

a) Hiri-lurzoruan:
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Urbanizazioa eraberritzeko eta/edo berritzeko asmoz integratutako eremuak.

• ARRU-04. PRADO. Planaren Aurrerapenak bere gain hartzen ditu jarduketa 
honetan Plan Bereziaren Zirriborroaren 2. alternatiban ezarritako antolamendu-
zehaztapenak, SPRILURek Mungiako Udalari 2021eko azaroaren 16an egindako 
ingurumen-ebaluazioa hasteko eskaerarekin batera. Berrikusten den plangintzan 
definitutako SI-13 Prado garatzen duen eragiketa da, eta industria-erabileren eta 
hirugarren sektoreko erabileren eskaintza garrantzitsu bat sortuko du, hirigune 
nagusiaren iparraldean, Bermeo Bidearen eta Ormaetxe Bidearen artean.

Eraikita dauden eremuetan eraikigarritasuna handitzeagatik eskatzen diren zuzkidura-
jarduketak:

• AD-01. LANDETXO-BEKOA. Aurrerapenak, SUS-04 San Martin (Oleta) eremuan 
garatutako eragiketa estrategikoaren esparruan, Mungia-Derioko “Eraldaketa-
Ardatzari” lotuta, funtzio anitzeko hiri-pieza bat garatzea proposatzen du, garapen 
berri hori udalerriaren gune nagusiarekin artikulatzea ahalbidetuko duena. Landetxo 
kalearen eta Atxurizubi kalearen elkargunean dagoen lursail baten gainean, 
eraikuntza-edukiontzi bat eratu nahi da, irabazizko erabilera mistoak ezartzeko 
aukera emango duena, bai eta aparkaleku publikoaren erreserba bat ere, Landetxo-
Kalea izeneko proposamenean ezabatu nahi diren plazak hartuko dituena.

b) Lurzoru urbanizagarrian:

• SUS-06. ATXURI. Planaren Aurrerapenean, jarduketa hau hiri-lurzoru gisa 
sailkatutako eremuen artean egituratzeko hiri-pieza bat da, eta hiri-gune nagusiaren 
ipar-mendebaldean, Karmelo Etxegarai kalean, dagoen ingurune horretan industria-
erabilerak garatzen dira. Lurzoru urbanizagarriko sektore berri hori lurzoru 
urbanizaezinean dago, indarrean dagoen plangintzan, eta, horri esker, zentralitate-
polo bat eratu ahal izango da, Mungiako Eremu Funtzionaleko LPPko xedapenekin 
bat etorriz. Eremu horrek bateragarritasun-eremu espezifiko bat ezartzen du 
ingurune horretarako, Atxuri-Billela jarduera ekonomikoen eremu gisa.

4.3. BISITARIAK ERAKARTZEKO EREMU BERRIAK

Ez da bisitariak erakartzeko gune berririk planteatzen. Bai, ordea, gaur egungoak, hala 
nola Hiriguneari, Olaldeko herri kirolen parke-museoari, Izenaduba Basoari, Landetxo Goikoari, 
Mungia slow cityri, Lauaxetari eta abarri lotutakoak. Azken batean, hiriaren ondare historikoaren 
balioak indartzea, garapen ekonomiko iraunkorraren funtsezko pieza gisa. Horrek esan nahi du 
erabilera turistikoak bultzatzen eta sustatzen dituzten neurriek herritarren jarduera arrunten 
garapena errespetatzen dutela.

Eta, jakina, udalerriko lurralde naturala balioztatzea, lurraldeko azpiegitura berdea osatzen 
duten elementuak identifikatuz, babestuz eta indartuz. Natura-ingurunea eta tokiko nortasunak 
zaintzea da irizpidea, natura-ondarearen eta paisaia-ondarearen elementu esanguratsuei balioa 
emanez.
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4.4.	 HARREMAN-ESPAZIO	BERRIAK

Proposamenek harreman-espazioak hobetu nahi dituzte, kantitateari eta kalitateari 
dagokienez. Eta helburu gisa planteatzen da auzo bakoitzari leku eroso bat ematea, zaratarik 
gabea, lasaia, segurua, non kolektibo desberdinen egonaldiari eta gozamenari erantzuna emango 
zaion: adinekoak, haurrak, etab. Identifikatzeko leku berezi bat, bizikidetza ahalbidetzeko.

Era berean, batez ere oinezkoentzat izango den espazio publikoaren azalera handitzearen 
aldeko apustua egiten da, hiriko eremuak lotuko dituen oinezkoentzako oinarrizko sare bat 
definitzeko. Osagarri gisa, oztoporik gabeko ibilbideak egitea, mugikortasun murriztua duten 
pertsonen autonomia areagotzeko. Lehentasunez, beste mugikortasun mota batzuekin lotutako 
oinezkoen ibilbideak diseinatuko lirateke, erabat bereizitako oinezkoen ibilbideak saihestuz.

Oso garrantzitsuak dira ibilgu naturalak eta haien babes-eremuak lehengoratzen laguntzeko 
proposamenak, bai eta horiek hiri-ingurunearekiko errespetuz integratzen laguntzeko ere. 
Horretarako, benetako espazio libreen sistema eraiki behar da, ibaien bidez, bizikleta-ibilbideez 
eta oinezkoentzako ibilbideez gain, hiri-eremua udalerriko natura-intereseko espazioekin, bisoi 
europarraren kontserbazio-eremuekin, ekosistemak hobetzeko eremuekin eta kontserbazioko 
baso-eremuekin artikulatuko duena.

5. ONDORIOAK.

Prozesuaren zein fasetan gauden kontuan hartuta, irismen-dokumentua aurkezteko unea 
da orain, hizkuntza-eraginaren ebaluazioa egitea beharrezkoa den ala ez zehaztuko duena. 
Irismen-dokumentua egiteko, Eusko Jaurlaritzak eta UEMAk garatutako tresnak erabiliko dira 
oinarri gisa.

 Ondoren, irismen-dokumentuak zehaztuko balu planak eragin negatiboa duela Mungiako 
euskararen erabileran, hasierako onarpenari begirako lanak egiten diren bitartean, hizkuntza-
eraginaren ebaluazioa egin beharko da. Agiri hori jendaurrean jarri beharko da norbanakoen 
ekarpenak jaso ahal izateko, eta era berean, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikako Sailera 
bidali beharko da, hark ekarpenak egin ditzan. Azkenik, HAPOren behin betiko testuarekin batera 
onartuko da. 
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