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II. LIBURUKIA: MEMORIA 

1. SARRERA. MUNGIAKO ARLO FUNTZIONALAREN LURRALDE 
GARAPEN IRAUNKOR SARRERA. MUNGIAKO ARLO 
FUNTZIONALAREN LURRALDE GARAPEN IRAUNKORRERAKO 
PRINTZIPIO GIDATZAILEAK 

Garrantzitsua da erabili beharreko metodologia proposamena ulertzea ahalbideratzen 
duten abiaburuko oinarriak ezartzea:   

1.1. LURRALDE ANTOLAKETA ETA HIRI PLANGINTZA 

Lurralde antolaketa, oro har, gizarte baten ekonomi, gizarte, kultur eta ekologi politiken 
espazio-adierazpentzat jo dezakegu. Haren helburuak, Lurralde Antolaketaren 
Europako Gutunean definituak, Lurralde Antolaketaren Arduradunak diren Ministerioen 
Europako Biltzarrean (CEMAT) 1983ko maiatzaren 20an egina, hauek dira: bizi-
kalitatearen hobekuntza (besteak beste ekipamendu kolektiboetarako irisgarritasun 
handiagoan eta azpiegituren hobekuntzan zehazten dena), natur baliabideen 
kudeaketa arduratsua eta ingurumenaren babesa. Hori guztia, baliabideen beharrizan 
gero eta handiagoak eta haien kontserbazioa bateragarri eginez lurraldearen erabilera 
arrazoizko eta orekatuarekin, horretarako erabilera bateragarriak definituz, azpiegiturak 
sortuz eta jarduerak mantenduz. 

Lurraldearen antolaketa nazio guztien kezka bat da, eta zehazki EEEko kide diren 
estatuena.  

Halere, lurralde antolaketa europar espazioaren eremutik erregio-sistemaraino 
erabiltzen den kontzeptua da. Gure kasuan, eskualde eremuan edo arlo funtzionalean 
ere erabiltzen da, azken aurreko eremutzat jo daitekeena (udalaren aurrekoa). Azken 
maila horretan, sistemako harremanak konexio funtzional gisa sortzen dira, batez ere 
pertsonen eta informazioaren trukea; horrela, ez da definitzen konbentzionalki 
mugatutako espazio bat, teorikoki behintzat. Horregatik, izugarrizko garrantzia dute 
garraiorako azpiegiturek eta telekomunikazioek. 

Lurralde antolaketa horren gutxieneko eskala, gure ustez, eta Lurralde Antolaketako 
Artezpideen (LAA) xedapenen arabera, arlo funtzionala da. Arlo funtzionalaren 
ezaugarri nagusia problematika komuna izatea da, muga jakin batzuk izatea baino. 
Muga horiek ez dute zertan bat etorri administrazio muga zorrotzekin, lurraldea ezin 
baita muga artifizialekin zatitu. 

Lurralde antolaketaren eta udaleko hiri plangintzaren arteko ezberdintasuna ez dago 
udalaz gaindiko izaeran, baizik eta hiri plangintzaren (Lurraren Legean udal plangintza 
gisa aurreikusitakoaren) eta lurralde antolaketaren artean dagoen distantzia 
kontzeptualean. Horrek aldaketa bat dakar, ez bakarrik eskalakoa, baizik eta 
kontzeptuala eta instrumentala ere 
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Ezberdintasun nagusia, ziurrenik, hiri plangintzaren izaera arautzailean aurkitu behar 
dugu; lurralde antolaketak eta proposizio ereduak izaera aktiboagoa dute eta 
egiturazko ekintzak proposatzera jotzen dute gehiago. 

Ekintza egituratzaileek, joerek eta artezpideek batez ere lurzoruaren bokazioa dagoen 
testuinguruan definitu nahi dute, baita ekintza esanguratsuen programazioa eta 
kudeaketa lurraldea egituratzeko orientatu ere. 

Eskala honetako lurralde antolaketaren helburua eskualde autonomo eta interaktiboa 
garatzea ahalbideratzea da, bizileku, lan, aisialdi, hezkuntza, espazio natural eta abar 
gisa, natur eta giza baliabideak modu arrazionalean antolatuz, hau da, lurraldea 
antolatuz, lurraldea gizarte baten bizilekuaren, ekonomiaren, soziokulturaren eta 
ekologiaren adierazpen espazialtzat hartzen badugu. 

LZPek, lurraldearen antolaketa integraleko izaera duten tresna gisa, LAAen ereduak 
transmititutako lurralde politikaren helburuak finkatu behar dituzte, udal eta sektore 
interesak uztartuz, emaitza gisa jarduketa ildo eta antolaketa proposamen 
egituratzaileak ematen dituztenak. Proposamen multzo horretan, lurraldearen 
egituraren azken irudia sartzen da eta honako hauek aldi berean egitea ahalbideratzen 
duen antolaketa esparrua eratzen dute: 

- Ukitutako udalerrietako planen bakoitzaren berrikuspena orientatzea. 

- Epe motzean planteatutako lurralde arazoak bideratzea, multzoaren ereduarekin 
koherente diren konponbide zehatzak proposatuz. 

- Izaera egituratzailea edota eredugarria duten jarduketa puntualak definitzea, batez 
ere lurzoruaren, azpiegituren eta ekipamenduen gaietan. 

- Proposamen eta politika sektorialak orientatzeko eta bateratzeko irizpideak 
ezartzea, gutxieneko eduki bat, kokalekua eta jarduketen programazioa (batez ere 
publikoak direnak) koordinatuz. 

- Udalen, Eusko Jaurlaritzako sailen eta foru aldundien artean zehaztea planean 
gauzatzen diren erabakietako bakoitza. Tokiko interesak eta proposamenak 
bateragarri izan behar dira beren artean eta lurralde historikokoekin eta 
EAEkoekin, oro har, zentzu integratzailearekin, erabakien ondorio positiboak 
handituz eta negatiboak ahalik eta gehien murriztuz. 

 LZPen balioa, gure ustez, euskarri juridiko definitua edukitzean, eta udalek, 
aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak antolatutako eremuan (zeinek bere 
jarduketetarako) LZP horien edukia lotesletzat onartzean oinarritu behar da. 

 Ituntzea bere formulazioan zehar egin behar da, hasierako esplorazioetan 
oinarriturik, eta diagnostikoa eta estrategia eztabaidarako oinarri gisa ezarri 
ondoren. Administrazio guztientzat onargarria den dokumentua adostu arte, 
beharrezko zuzenketa guztiak egin behar dira. 

- Izaera hautakorra eta integrala du, eskualde mailan lurraldean eragin 
esanguratsua duten alderdi eta elementuetan zentratuta, hala nola, ingurune 
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fisikoan, asentamenduetan, azpiegituretan eta eskualdearen funtzionaltasunerako 
izaera orokorreko eta egiturazko ekipamenduetan. 

- Osagarritasunean arreta jartzen du, baita lurraldea osotasun bezala ulertzetik 
eratortzen den sinergian ere. Lurralde erabakien alderdi positibo eta negatiboak 
modu globalean optimizatzen ditu. Beraz, ikuspegi lokalistaegia ekiditea da 
helburua, horrek udalen arteko lehia ekarriko bailuke, potentzialtasun komunak 
galduz. 

LZP idazterakoan, planean ez zaie pisurik handiena eman behar hiri garapenaren 
kontzeptuari eta sektore politiken aplikazioaren kontzeptuari, eta lurraldearen 
kontzeptuari, bere osotasunean, ez zaio garrantzia kendu behar.  

Lurraldearen aukerak aztertzeko oinarrizko parametroa, asentamenduari dagokionez, 
gaur egun lurzoruaren erabilera potentzialak eta haren zaurgarritasunak baldintzatu 
behar dute bere ezaugarri topografikoek baino gehiago.  

Era berean, LZP idazterakoan, lurralde antolaketaren ikuspegi hiritarra ekidin behar da. 
Lurraldea ez da ekonomi eta bizileku jardueren euskarri hutsa izan behar.  

1.2. TARTEKO LURRALDE ESKALAREN PROTAGONISMOA 

Arlo funtzionalaren lurralde eredua, baita autonomi erkidegoarena ere, zenbait 
faktoreren bidez eratu da. Batetik, politika sektorialek funtsezko papera jokatu dute. 
Berez koherenteak izan diren arren, ez dute izan lurralde erreferentziako esparru 
integratzailerik. Gainera, eskualdearen lurralde eredua tokiko ikuspegitik landutako 
udal plangintzen batura hutsa izan da. 

Testuinguru honetan ezinezkoa da koherentzia eta elkarreragin nahikoak lortzea, ez 
baita egin gogoeta orokor nahikoa, udal plangintzak eta politika sektorialak 
koordinatzeko eta integratzeko gai dena. 

LALaren onespenari esker, lurralde antolaketako tresnak ezarri ziren. Horrela, lurralde 
antolaketako sistema oso bat praktikan jartzea ahalbideratuko duten mekanismoak 
garatu ahal dira. 

Argi dago udal plangintza ez dela nahikoa lurralde egituratzeko gai handiei heltzeko. 

Lurralde eskala ertaina, arlo funtzionalei dagokiena, tamaina fisiko eta funtzional 
egokia da arazoak analizatzeko eta lurralde antolaketako programak ezartzeko. Arlo 
funtzionalak, beraz, ezinbesteko piezak dira lurralde orekako balizko estrategiak 
aplikatzeko. 

Testuinguru honetan, LZPek oso protagonismo berezia hartu behar dute. LAAak, 
ituntze prozesu luzean, eboluzionatu egin dira. Gero eta bigunagoak eta 
eskematikoagoak dira, eta LAZei esleitzen dizkiete arloak konfiguratzeko 
zehaztapenetako asko. 
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Zalantzarik gabe, gaur egungo egoeran, EAEko lurralde plangintzaren sistema 
berriaren arrakasta, eta zehazki, Mungiako arlo funtzionalean, LZP idazten den 
koherentziaren eta eraginkortasunaren mende dago. 

1.3. IKUSPEGI PROSPEKTIBOAREN GARRANTZIA 

Erakunde publikoen eta gizarte-kolektiboen ordezkariek beren udalerriaren edo 
eskualdearen etorkizuna baldintzatzen dituzten erabakiak hartu behar dituzte, 
aldaketak azkartzen diren bitartean eta etorkizunari buruzko zalantzak gehitzen diren 
bitartean. 

Prospektibak aurrean duen erronka aurrea hartzea da, erabakiak hartu ahal izateko. 
Aurrea hartzea etorkizuna orainean proiektatzea da, gogoeta prospektiboa eginez. 

Lurraldearen antolaketarako beharrezkoa dira epe luzeko ikuspegia izatea eta 
gertakariak aurreikusteko eta aurrea hartzeko gaitasuna izatea. Ondorioz, 
garrantzitsua da nora goazen jakitea, erdietsi nahi ditugu helburuetara iristen laguntzen 
duen ekintza argitzeko eta etorkizuneko proiektu baten inguruan tokiko eragileen parte 
hartzearen eta motibazioaren bidez jabetze kolektiboa. 

Aldaketen aurreko zalantzen aurrean eta sistema globalen konplexutasunaren aurrean, 
zuhurtziaz aurreikusi behar ditugu gauzak, baina baita irudimenez, sormenez eta 
ausardiaz ere. 

Lurralde antolaketak ez ditu oreka eta dinamismoa aurkituko baldin eta gizarte proiektu 
orokor batean ez bada integratzen. Haren printzipioa epe luzerako ikuspegia sustatzea 
da, beharrizanei aurrea hartuz, eta ez beste testuinguru ekonomiko batzuetatik 
sortutako desorekak zuzenduz soilik. Jarduera produktiboen eta gizarte egituraren 
aldaketek lurraldean harreman berriak sortzen dituzte. Hiri egitura aldaketa sozial eta 
ekonomikoetara egokitu beharko da. 

Aurrean dugun erronka lurraldea mundu ireki baterako antolatzea da. Mundu ireki 
honek sare itxura du eta tokiko garapenak eskualdearen garapena artikulatzen du. 
Agertoki honetan, eskualdearentzat eta edozein tamainatako udalerrientzat aukera 
berriak sortzen dira. Deszentralizazio estrategiak ezartzeak beharrezkoak diren 
azkartasuna eta egokitzeko gaitasuna errazten ditu. Etorkizuneko proiektuak lortzea 
bermatzen duten udalez gaindiko espazioak aurkitu behar dira. 

Horretarako, beharrezkoa da enpresa-sare ekonomikoa eta gizarte zibila lurraldearekin 
konprometitzea, eta konpromiso hori epe ertain-luzeko proiektu batean txerta dadila, 
garapen ekonomiko egonkorreko politiko bat ekarriz, eta eskualdean oinarrizko 
zerbitzu eta azpiegiturak indartuz. 

Lurralde prospektiba bat finkatzeko, ideia nagusi hauek proposatzen dira, besteak 
beste: 

- Ikuspegi orokor eta sistematikoa edukitzea. 
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- Epe luzean kokatzea, erretrospektiba kontuan izanik. 

- Faktore kualitatiboak eta eragileen estrategiak kontuan izatea. 

- Jasotako estereotipoak auzitan jartzea. 

- Aniztasuna eta ikuspegien osagarritasuna aukeratzea. 

- Aldaketa dakarten eragileak mobilizatzea. 

- Metodo erraz eta ulergarriak erabiltzea, gogoeta pizteko eta komunikazioa 
errazteko. 

Estatuan eta nazioartean izandako esperientziek zenbait gomendio egitea 
ahalbideratzen dute: 

- Prospektiba lurralde oinarri batean garatzeak eta artikulatzeak tokiko jarduleei 
bide ematen die beren interesak hobeto defendatzeko, beren aukerak eta beren 
espektatibak ustiatzeko, eta finean beren nortasunari eusteko. 

- Prospektibak kontuan izan behar ditu lurraldearen etorkizunean interesa duten 
tokiko eta kanpoko jarduleen estrategia kontrastatuak. 

- Lurralde prospektiba ez legoke osorik ekintza estrategikoetan amaitu ezean, hau 
da, garapeneko lurralde plangintza batean ez bada gauzatzen. 

- Etorkizunaren ziurgabetasunaren eta aukeren aurrean, hiru jarrera izan ditzakegu: 
pasiboa (aldaketa pairatzea ...), erreaktiboa (aldaketari itxarotea, gero 
erreakzionatzeko) eta prospektiboa, pre-aktibotasunaren eta proaktibotasunaren 
esanahi bikoitzean. Pre-aktibotasuna espero den aldaketa baterako itxarotea da. 
Proaktibotasuna, aldiz, nahi den aldaketa sorraraztea da. 

- Lurralde prospektibak tokiko gizarte zibilari entzun behar dio eta lurraldean sortzen 
diren arazo zehatzak kontuan izan behar ditu. Tokiko gaitasun eta ezagutzak izan 
behar ditu euskarri nagusi. 

- Lurralde prospektibak kanpoko, estatuko eta are Europako ingurunea kontuan 
izan behar ditu, eraginkorra izango bada. 

- Lurralde ikuspegiak arlo funtzionalei eta udalerriei lagundu ahal eta behar die 
jarduteko espazio berriak aurkitzeko eta lortzeko eta beren etorkizuna 
erabakitzeko, LAAek ahalbideratzen duten moduan. 

 Lurralde baten etorkizuna zenbait faktorek baldintzatzen dute: iraganaren pisua, 
baldintzatzaile soziologikoak eta kulturalak, egiturazko atzerapenak, blokatze 
instituzionalak, kanpo ingurunearen mugak, eta geografia eta potentzial 
endogenoa. Arrazoi horiengatik, are garrantzitsuagoa da sormena eta irudimena 
erabiltzea, eragileak mobilizatzea eta aurrea hartzeko zentzua erabiltzea, egoera 
kritikoak gainditzeko antidoto bakarrak direlako. 

- Finean, helburuak argi eta garbi ezarri behar dira. Helburu orokorrak definitu baino 
ezin diren arren, helburu horiek izan behar dira ardatza. Era behar, ez da 
beharrezkoa gogoeta lurralde espazio bakar batean fokalizatzea, baizik eta 
lurraldea beste eskualde edo arlo funtzional batzuen aldean kokatzea. 
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2. MUNGIAKO LZPAK EGITEKO ESPARRU JURIDIKOA 

2.1. LURRALDE ANTOLAKETARAKO EUSKAL LEGE SISTEMA 

Plangintza prozesuan modurik zuzenean eta berariazkoenean aplikatu behar den 
legeria lurralde antolaketa arautzen duen legeria autonomikoa da; gai hau Euskal 
Autonomia Erkidegoaren bakarreko legegintzazko eskumena da. Legeria hau 
maiatzaren 31ko 4/1990 Legean (lurralde antolaketari buruzkoan) agortzen da gaur 
egun. 

LALaren 2. artikuluak lurralde antolaketako tresna hauek hartzen ditu kontuan: 

a) Lurralde Antolaketako Artezpideak (LAA). Haien helburua autonomi erkidegoko 
lurralde eremu osoa batera antolatzea da. Erreferentziazko esparru orokorra 
ezartzen dute lurralde antolaketako gainerako tresnak eta hirigintza antolaketako 
planak formulatzeko, baita autonomi, foru eta udal administrazio publikoek 
garatzen dituzten eta lurraldean eragina duten planak, programak eta ekintzak 
egiteko ere. 

b) Lurraldearen Zatiko Planak (LZP). Haien helburua LAAak mugatutako udalez 
gaindiko arlo edo zonetan LAAak garatzea da, bertan aipatzen diren irizpideak 
zehaztuz. 

c) Lurraldearen Arloko Planak (LAP). Hauek lurralde eragina duten planak dira, eta 
Eusko Jaurlaritzako sailek egiten dituzte, Eusko Jaurlaritzak hala erabakita. 
Lurralde historikoetako foru organoek egiten eta onesten dituztenak ere hemen 
sailkatzen dira. 
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2.2. LURRALDEAREN ZATIKO PLANEN EDUKI MATERIALA ETA 
FORMALA  

LALak ez du legezko helbururik finkatzen lurraldearen antolaketa tresna mota 
honetarako, baina xedapen eta dokumentu edukiak zehatz-mehatz deskribatzen ditu: 

a) Antolaketaren helburuen definizioa, lurraldearen unean uneko egoeraren 
analisian, egoera sozioekonomikoan eta eboluzio-aukeretan oinarrituta. 

b) Azpiegitura handien oinarri izateko gai diren espazioak izendatzea, haien 
ezaugarrien arabera. 

c) Planaren xede den arloarentzat edo zonarentzat interes komuna duten 
ekipamenduen kokapenaren definizioa. 

d) Hiri antolaketak kontuan izan behar dituen irizpide, printzipio eta arau orokorrak 
finkatzea. 

e) Degradatu ez daitezen edo osorik edo zati batez ezberdinak diren erabileretarako 
berreskuratzeko asmoz birmoldatu, berregin edo birgaitu behar diren espazioak 
definitzea. Horretarako garatu behar diren programak eta haiek burutzen direla 
pizteko babes-neurriak definitzea. 

f) Helburu hauetako baterako gorde behar diren lurzoruen azalerak zenbatzea: 

- Babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzea, sustapen publikokoak nahiz 
pribatukoak, edo etorkizunean arauketa espezifikoaren bidez azken prezioa 
mugatu ahal zaizkien beste etxebizitza batzuk eraikitzea. 

- Lurzoru industrialaren sustapen publikoa, poligono urbanizatuak eratu ahal 
izateko asmoarekin. 

g) LAAetan dauden zehaztapenak garatzeko beharrezkoak diren irizpideak, arauak 
eta printzipioak zehaztea. 

LAAek, LALaren manu horiek garatzeko, LZPentzat lotesleak diren zehaztapen hauek 
ezartzen dituzte: 

- Antolatutako arlo funtzionalean dauden udalerrietako bakoitzari dagokion egoitza-
erabileraren eskaintza zenbatzea 

- Bigarren egoitzarako lurzoruaren eskaintzaren gehienezko mugak finkatzea 
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3. PROPOSATUTAKO LURRALDE EREDUAREN OINARRIAK 

Lurralde orekaren hipotesiek lan-ildo koherenteak definitu nahi dituzte. 

Proposamen hauen oinarrizko helburua da gizarteak arloaren eraketarako eztabaidatu 
eta parte hartzea erraztea, hasierako postulatuak alderatzeko eta ezeztatzeko aukera 
emanez. 

Hura eratzen duten proposamenak arlo funtzionala antolatzeko neurrien garapen 
osoaren hazia dira. 

Proposatutako ereduak hori eztabaidatzeko balio behar du eta hasierako postulatuak 
kontrastatzen eta are ukatzen lagundu behar du. 

Ereduak ez du abiapuntuko egoera analizatzen bakarrik, baizik eta adosten eta 
azkenik eraikitzen da. 

Lurralde ereduaren hipotesiak, modu integratuan konektaturik daudenean ere, modu 
isolatuan aurkezten dira, eztabaida eta parte hartze prozesua hobeto ulertu ahal 
izateko eta errazteko. 

3.1. INGURUNE FISIKOA: EREDUAREN OINARRI ETA EUSKARRI 

LAAak idazteko barneratzen den pentsamendu diziplinarreko alderdi kritikoetako bat, 
LZPen idazkuntza inspiratu behar duena, “ingurumenaren tratamenduaren inguruan 
jokabide etikoa izatea” da. 

Proposatzen den lurralde eredua natur baliabideen balorazioak baldintzatzen du; 
horrek biztanleriaren bizi-kalitatea hobetzea ekarriko du. Jarrera hori izan behar da 
lurralde planak eta udal plangintza egiterakoan. 

Ingurune naturalean eragin negatiboak ekiditeko soilik izaten den jarrera gainditu behar 
da; horren ordez, jarrera aktibo konprometituagoa izan behar da, ingurune naturalean 
esku hartze positiboko eragiketak egiteko, hobekuntzakoak, babes aktibokoak, 
sutapenekoak, berreskurapenekoak, balioa ematekoak eta abar.  

Protagonismo handiagoa eman behar zaie lurraldearen balorazioari buruzko azterlanei 
eta harrera-gaitasuna baloratzeari buruzko azterlanei, lurraldeak hirigintzako 
jarduketak definitzeko erreferentzia-esparru diren aldetik. 

Finean, sentsibilitate berezi bat asumitu behar da ingurumenetik eratorritako arazoei 
eta aukerei buruz. 

Arlo funtzionaletan ingurune fisikoa antolatzeko, LAAetan zenbait irizpide eta orientazio 
ezartzen dira. Hauek dira batez ere: 
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- Ingurune fisikoaren elementu eta prozesuei buruzko artezpide orokorrak eta 
jardueren kontrola. 

- Ingurune fisikoa antolatzeko kategorien artezpide bereziak. 

- Ekintza positiboko neurriak. Babes berezia izan behar duten zonen inguruko 
jarduketa proposamenak. 

Gai honen inguruko hipotesiak hauei buruzkoak dira batez ere: 

- Lurzoru urbaniza ezinaren antolaketa. 

- Natura babesteko estrategien definizioa, arau arautzaileak ez ezik dinamizazio 
programak sartuz, unean uneko egoeratik nahi den lurralde eredura aurrera egiten 
ahalbideratzen dutenak. 

3.2. HIRI EGITATEAREN ANTOLAKETA 

Lurralde ereduaren zati “gogorrak” osatzen dituzte. Egoitza eta ekoizpen asentamendu 
nagusiak, azpiegiturak, ekipamenduak, eta antropizatutako lurraldearen oinarrizko 
egitura osatzen duten eta lurralde horren hiri-egitura osatzen duten gainerako 
elementuak sartzen dira hemen.  

Hiri egitatean, beraz, ondoko hauek sartzen dira: 

1. Hiri asentamenduak. 

2. Azpiegiturak. 

3. Ekipamenduak. 

Lurralde eredua definitzeko oinarrizko gaiei tarteko eskalatik heldu behar zaie beraz. 
Horrela, hirigintza eta lurralde antolaketa modu operatiboan integratu nahi dira, eta 
herritarrengandik oso hurbil dauden baina udalerri bakoitzeko tokiko gogoeta-eremua 
gainditzen duten gai nagusiei erantzun. 

Lurralde ereduaren hipotesiaren oinarrizko ideia da ulertzea arlo funtzionala osotasun 
bat dela. Bertan, lurraldeak eta asentamendu, azpiegitura eta zerbitzuen sistemak 
modu globalean funtzionatu behar dute. Udal oreka ahaztu gabe, arlo funtzionalaren 
oreka lortu behar da, eta udalerriek, independenteak eta beren artean lehiakorrak izan 
beharrean, elkarrekiko dependentzia izan behar dute, horrela guztiek dituzten zenbait 
arazo eta beharrizan (dauzkaten mailagatik biztanleriaren masa kritiko batek bakarrik 
heldu ahal dienak) konpontzeko, guztien onurarako. 

Lurralde antolaketak ez ditu oreka eta dinamismoa aurkituko baldin eta gizarte proiektu 
orokor batean ez bada integratzen. 
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3.3. LURRALDE BIGUNAREN DISEINUA 

Lurralde eredua osatzen duen hirugarren elementua, ingurune fisikoaren eta zati 
gogorren artean, tarteko kontzeptu bat da, lurralde biguna deritzona. Ingurune 
fisikoaren alderdiak eta izaera hiritarragoko lurraldeak elkarrekin erlazionatzen ditu. 

Zabalaldirako eremuak, asentamendu landatarrak, barreiatuak eta nukleoak, natur, hiri, 
kultur eta arkeologi ondarea eta paisaia sartzen dira hemen. 

3.4. EREDUAREN IRUDIA 

Proposatutako metodologiaren ondorioz, beharrezkoa da irudi bat finkatzea, nahi 
dugun lurralde egoerara hurbiltzen gaituena, eta bertan gaur egungoa baino garapen 
iraunkorragoa, erakargarriagoa eta orekatuagoa planteatu ahal izateko. 

Lurralde anitza irudikatu daiteke. Bertan ingurune fisikoak bere tankera jasotzen du eta 
paisaia ezberdinak dauzka. Haietan, ibai eta errekek eratzen duten oinarrizko egituran 
(haiekin elkartutako landaretzarekin batera), biziraupeneko nekazaritza garatzen da, 
merkaturatutako ekoizpenerako eboluzio positiboarekin, abeltzaintzako ustiapen 
estentsiboekin batera landazabala egoera onean mantentzea ahalbideratzen duena. 
Basoei dagokienez, txanda motzetako baso landuaren ustiapen arrazionala 
baimenduko da, txanda luzeetako arbola autoktonoen zuhaiztiekin batera, lurzorurik 
sentikorrenak edo higadura arazoak dituztenak babesten dituztenak. 

Arloan zehar doazen ibai eta errekak saneatuta egongo dira eta haietan izaki bizidunak 
bizitzeko gaitasuna edukiko dute, erriberak lehengoratu ondoren. 

Kostaldea maila goreneko natur intereseko elementua da. Biztanleriaren zabalaldia 
intentsitate txikiarekin baimenduko da hemen, betiere natur ingurunearekin harmonian. 

Arlo honetako udalerriak etorkizuneko belaunaldiak bizi ahal izateko modukoak izango 
dira, belaunaldi berriak beste udalerri edo eskualde batzuetara joan behar izan gabe. 

Bakiok urtean zehar biztanleria egonkorra izango du, ekipamendu maila egokia izateko 
modukoa. 

Mungia arloko burua da, batez ere jarduera ekonomikoei dagokienez, bai industriakoak 
bai hirugarren sektorekoak. Era berean, merkataritza hiri-bizitza sortzen duten 
alderdietako bat den aldetik bultzatuko da. 

Udalerriek zeinek bere biztanle kopuruarentzat ekipamendu nahikoak izango dituzte, 
eta oreka arlo osoaren mailan neurtuko da. 

Ekipamendu hauen kudeaketa eta gozamena modu erabat mankomunatuan egingo 
dira. 

Arlo osoan, mugikortasunak ibilgailu pribatuaren beharrizana nabarmen murriztuko du, 
garraio publiko eroso eta eraginkorra egongo delako, sakabanatutako 
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biztanleriarentzat aldirietako aparkalekuak egongo direlako, eta bizikletaz eta oinez 
ibiltzeko bideen sarea egongo delako, aisialdiko ibilbideak nahiz egunerokoak (lanera, 
eskolara eta beste zerbitzu batzuetara) egitea ahalbideratuko dutenak. 
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4. MUNGIAKO ARLO FUNTZIONALEAN GARATU BEHARREKO 
HELBURUEN DEFINIZIOA 

4.1. INGURUNE FISIKOA 

1. egoera. Desoreka lurraren okupazioan. Izan ere, gaur egungo landare-
paisaiako unitate batzuek hartzen duten azalera oso ezberdina 
da batetik bestera 

1.1 helburua. Lurraldearen baso-azalera berrorekatzea 

1.1.a irizpidea. Gaur egun landaketa exotikoek hartzen duten 
zabalera murriztea. 

1.1.b irizpidea. Zona sentikorrak gordetzea, kontserbazio mendiak 
lehengoratzeko, espezie autoktonoekin. 

1.2 helburua. Egoera kritikoan dauden hostozabal autoktonoen mendiak 
lehengoratzea. 

1.1.a irizpidea. Artadi kantauriarren eta ameztien lehengoratzeari 
lehentasuna ematea. 

1.2.a irizpidea. Bigarrenik, erriberako basoa eta hariztia, 
hostozabalen baso mistoa lehengoratzen jarraitu. 

1.3 helburua. Sastraka/larre landaretza duten espazio irekiak lehengoratzea eta 
mantentzea sustatzea 

1.3.a irizpidea. Suteak prebenitzeko eta habitatak dibertsifikatzeko 
funtzioa sustatzea. 

1.3.b irizpidea. Erabilera publikoa hartzearekin bateragarri izatea. 

2. egoera. Nekazaritzako ekoizpen gaitasuna duen lurzorua (SAU), natur 
baliabide estrategikoa den aldetik, modu mailakatuan galtzea. 

2.1 helburua. Nekazaritzako lurzoru erabilgarriaren galerari amaiera ematea. 

2.1.a irizpidea. Gaitasun agrologikorik handiena duten 
nekazaritzako lurzoruak definitzea, mugatzea eta 
babestea. 

2.1.b irizpidea. Lurzoru horiek artifizialtzeko prozesuak mugatzea. 

2.2 helburua. Nekazaritzako lurzoruei eta beren ingurune ekologikoari lotutako ziklo 
naturalen ingurumen kalitatea gordetzea. 

2.2.a irizpidea. Nekazaritza eta abeltzaintza ustiapen iraunkorreko 
prozesuak bultzatzea. 
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3. egoera. Butroe ibaiaren ibai-sistemaren egoera eta kalitate eskasak. 

3.1 helburua. Ibai-sistema modu integralean kudeatzea, uraren kalitatearen 
arautzen duten ziklo hidrogeologikoak kontrolatzeko helburuarekin. 

3.1.a irizpidea.  Arro hidrografikoaren ikuspegia ingurumen unitate 
gisa ulertzea. 

3.2 helburua. Ibai-sare osoaren azalerako drainadura sistema babestea. 

3.2.a irizpidea. Goi-ibarraren ibaiadarrak, ubideak eta errekak 
sartzea. 

3.3 helburua. Erriberako landaretza eta ziklo hidrologikoa babesteko eta ur-emaria  
funtzioa duten basoak birsortzea sustatzea. 

3.3.a irizpidea. Ubideen gaineko eraginetan tratamendu naturalak 
egitea aztertzea. 

3.4 helburua. Lurraldearen antolaketan natur arriskuak prebenitzeko gainjarritako 
mugak sartzea, ibai-sistemaren kalitatean eragina izan dezaketenak 

3.4.a irizpidea. Uholde arriskutik, akuiferoen zaurgarritasunetik, 
higagarritasunetik eratorritako arriskuak ekiditea. 

4. egoera. Orain dela gutxira arte biziraun duten natur habitat interesgarri 
batzuen desagerpena. 

4.1 helburua. Habitat interesgarri horietako batzuk zuzenean babestea. 

4.1.a irizpidea. Habitat horien babes antolaketako kategoriak 
finkatzea. 

4.2 helburua. Habitat sentikorrak garatzeko eta aterpetzeko gai diren kontserbazio 
basoen sorrera sustatzea. 

4.2.a irizpidea. Baso-lurzoruaren antolaketa kategoria xehakatzea. 

4.3 helburua. Sastraka/larre landaretza duten espazio irekiak lehengoratzea eta 
mantentzea sustatzea 

4.3.a irizpidea. Habitat sentikor bereziak hartzeko gai diren zonak 
definitzea eta baloratzea. 
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5. egoera. Fauna eta flora espezie arraro batzuen existentzia, 
kontserbaziorako interesgarritzat katalogatuak. 

5.1 helburua. Kontserbaziorako interesgarritzat katalogatutako fauna eta flora 
espezieak garatzen diren habitaten babesa. 

5.1.a irizpidea. Babestu beharreko lurzorua antolatzeko kategorien 
erabilera. 

5.1.b irizpidea. Kontserbazioaren helburuekin batera ezinak diren 
lurzoruaren erabilera eta okupazio batzuen 
mugapena. 

5.1.c irizpidea. Bisoiaren Kudeaketa Planaren (2006)zehaztapenak 
sartzea Butroe ibai-sistemaren eremuaren 
lurzoruaren antolaketan. 

5.1.d irizpidea. AF-an dauden mendi publikoen eremuan habitat 
interesgarrien eta espezie katalogatuen 
kontserbazio aktiborako jarduketei lehentasuna 
ematea. 

6. egoera. Zonako baliabide hidrologikoen mendetasuna tokiko 
hornidurarako. 

6.1 helburua. Kaptazioak elikatzen dituzten arro hartzaileak babestea. 

6.1.a irizpidea. Antolaketa kategoriak ezartzea, haiek babesteko gai 
diren kontserbazio basoen sustapenari zuzenduak. 

6.2 helburua. Nekazaritza eta abeltzaintzako eta basogintzako ekoizpen-ustiategi 
intentsiboen ingurumen eraginak mugatzea (higadura arriskuak eta 
elementu finak eta gai organikoak ibai-sarerantz eramatea). 

6.2.a irizpidea. Lurra higadura arriskuen arabera baloratzea. 

6.3 helburua. Akuiferoen errekargako ziklo hidrogeologikoetan eta uren kalitatean 
eragina izan dezaketen ingurumen arriskuak prebenitzeko 
gainjarritako mugak lurraldearen antolaketan sartzea. 

6.3.a irizpidea. Akuifero zaurgarriak dituzten arloak baloratzea. 

7. egoera. Lurraldearen ingurune fisikoaren ezaugarrietatik eratorritako 
natur arriskuetako batzuen garrantzia 

7.1 helburua. Uholde arriskua, higagarritasuna, akuiferoen zaurgarritasuna eta 
paisaiaren zaurgarritasuna aldagaiak kontuan hartzea, lurraren 
antolaketako kategorien definizioan erantsitako baldintzatzailetzat jo 
daitezen. 

7.1.a irizpidea. Paisaiaren zaurgarritasuna gainjarritako baldintza 
izendatzea, LAAetan azaltzen direnez gain. 

7.1.b irizpidea. Karbonoaren bereganatze egonkorra bideratzen 
duen basogintza bultzatzea, klima aldaketan 
eragina mugatzeko. 
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7.2 helburua. Dauden asentamenduetan eta balizko asentamenduetan uholdeen 
eragina murriztea. 

7.2.a irizpidea. Uholdeen denboraldiak hiri hazkundeen 
mugatzailetzat jotzea. 

7.2.b irizpidea. Butroe ibaiaren ubidea hobetzeko jarduketak 
jasotzea. 

8. egoera. AF-ean ingurumenaren aldetik degradatuta dagoen arlorik 
badagoen. 

8.1 helburua. Lurraldean ingurumen hobekuntzako jarduketak sustatzea. 

8.1.a irizpidea.  LAPen ingurumeneko hobekuntzako arloak 
detektatzea. 

8.1.b irizpidea. Abandonatutako harrobiak, hondakindegiak edo 
zabortegiak detektatzea. 

8.1.c irizpidea. EAEko ibaien ezaugarritze azterlanaren hobekuntza 
elementuak detektatzea. 

4.2. HIRIGUNEAK ETA ASENTAMENDUAK 

4.2.A. ASENTAMENDUAK 

9. egoera. Sakabanatutako asentamenduen eredua 

9.1 helburua. Asentamendu eredu koherente eta funtzionala lortzea, lurraren 
kontsumoa optimizatzen. 

9.1.a irizpidea. Etxebizitzen, jarduera ekonomikoen, 
ekipamenduen, azpiegituren eta abarren benetako 
eskaerak detektatzea. 

9.1.b irizpidea. Eredu mistoa sustatzea, jarduera ekonomikoa eta 
egoitza espazialki integratuta egonik. 

9.1.c irizpidea. Udalerri bakoitzak bere lurralde testuinguruan 
papera aztertzea, bere hazkuntza egokitzeko. 

9.1.d irizpidea. Beren artean lehiatzen diren edo ahaleginak 
bikoizten dituzten udal jarduketak ekiditea. 

9.2 helburua. Bizilekuen plangintzan lurzoruaren kontsumoa murriztea. 

9.2.a irizpidea. Nukleorik garrantzitsuenetan ehundura dentso eta 
trinkoen alde egitea. 

9.2.b irizpidea. Dentsitatea nukleoen tamainari egokitzea, 
dentsitate txikia nukleo txikientzat utziz, eta 
dentsitate handia (> 50 etxeb / ha) hiriguneetan 
soilik orokortzea. 
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9.2.c irizpidea. Plangintzaren gaitasuna berrikustea, gutxieneko 
eraikigarritasunaren irizpidearen (2/2006 Legea) eta 
aurreko irizpidean azaldutako dentsitateen arabera. 

9.2.d irizpidea. Dentsitate horietatik ateratzen den bolumetria 
inguruan dauden eraikinen bolumetriarekin 
integratzea. 

9.2.e irizpidea. Eraikitako ondarearen optimizazioa, etxebizitza 
hutsa mobilizatuz eta dagoen eraikuntza birgaituz. 

9.3 helburua. Nekazarientzat asentamendu berriak bermatzea lurzoru urbaniza 
ezinean, eta etxebizitzetarako bakarrik diren asentamendu berrien 
aukera baztertzea. 

9.3.a irizpidea. Nekazaritza ustiategiari lotuta ez dagoen isolatutako 
etxebizitzaren eraikuntza murriztea. Lurzoruaren 
legeak exijitzen dituen baldintzak. 

9.3.b irizpidea. Dauden eraikuntzen modernizazioa malgutzea. 

9.3.c irizpidea. Landa inguruneko baldintzak hobetzeko jarduketak 
planeatzea: telekomunikazioak, ekipamenduak eta 
dotazioak, azpiegiturak etab. 

9.4 helburua. Dauden nukleoei lotuta ez dauden garapen arlo berriak sortzea 
ekiditea. 

9.4.a irizpidea. Lurzoru berrien okupazioa hiri-bilbean integratu ahal 
direnena bakarrik izan dadila. 

9.4.b irizpidea. Hurbiltasuna sortzea eta behartutako 
mugikortasuna murriztea. 

9.5 helburua. Biztanleri guneen landa izaera berreskuratzea. Haien mugapena 
berriro aztertzea. 

9.5.a irizpidea. Dauden nukleoak etxebizitzen erabilera nagusien 
arabera ezaugarritzea. 

9.5.b irizpidea.  Nukleoak dauden espazio publikoek nukleoak 
benetan batzen dituzten (eta ez bakarrik 
konektatzen) aztertzea. (Kasu askotan, elementu 
publiko bakarra haietara doan sarbidea da). 

10. egoera. Lehenengo etxebizitza eskuratzeko zailtasuna, batez ere 
udalerririk txikienetan 

10.1 helburua. Denek etxebizitza duina edukitzea bermatzea, biztanleria mantentze 
aldera. 

10.1.a irizpidea. Etxebizitza eskaera behar bezala ezaugarritzea, 
etorkizuneko benetako beharrizanak eta eskaera 
subjektiboa ebaluatuz. 

10.1.b irizpidea. Etxebizitzen tipologiak dibertsifikatzea, haien 
nahasketa eta gizarte integrazioa mesedetuz. 
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10.1.c irizpidea. Babestutako eta tasatutako etxebizitzaren kuotak 
planeatzea, baita legez exijitu ezinezkoa denean, 
udalerriaren benetako beharrizanen arabera. 

10.2 helburua. Lehenengo etxebizitzaren beharrizanei egokituen dauden tipologiak 
sustatzea. 

10.2.a irizpidea. Isolatutako etxebizitzen tipologiak ekiditea, 
kanpotarrentzat erakargarriago direlako. 

10.2.b irizpidea. Populazioen tamainari egokitutako dentsitateak 
ezartzea, legean aurreikusten diren gutxieneko 
eraikigarritasunak kontuan izanik. 

11. egoera. Arlo funtzionalean barruko nahiz kanpoko etxebizitza eskaera 
ase beharra (1.500 etxebizitza eratorrita Bilbo Metropolitarretik) 

11.1 helburua. Etxebizitza berriak udalerri eta kokaleku bakoitzaren harrera-
gaitasunaren arabera kokatzea. 

11.1.a irizpidea. Egindako proiekzioetatik eratortzen diren benetako 
beharrizanak eta harrotze koefizienteak aplikatzetik 
eratortzen direnak bereiztea. 

11.1.b irizpidea. Dagoen etxebizitza parkearen gaitasuna aztertzea. 

11.1.c irizpidea. Harrera-gaitasuna baloratzea, azken urteetan 
biztanlerian izan den bilakaeraren arabera, migrazio 
mugimenduen hazkunde begetatiboa bereiztuz. 

11.2 helburua. Lurzoru berrien beharrizanak asebetetzea, ingurunean ahalik eta 
eraginik txikiena izanik. 

11.2.a irizpidea. Harrera-gaitasuna baloratzea, ingurunearen 
ingurumen gaitasunaren arabera.  

11.2.b irizpidea.  Etxebizitza berri hauei lotutako biztanleria berriaren 
balizko gizarte eragina baloratzea. 

11.2.c irizpidea. Garapen berrien kokapenaren mugatzailetzat jotzea 
urez bete ahal diren zonek ukitutako zoruak, %15 
baino gehiagoko malda duten zoruek, nekazaritzako 
zorurik onenak, babes bereziko arloak eta habitat 
interesgarriak dauden zoruak. 
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12. egoera. Urtaroen arabera Bakio udalerrian dagoen biztanleri aldaketa, 
eta horrek azpiegituren, zerbitzuen eta ekipamenduaren 
eskaeran duen eragina 

12.1 helburua. Udalerrian urte osoan zehar bizi den populazio egonkorraren 
proportzioa gehitzea. 

12.1.a irizpidea. Etxebizitzen tipologia etxebizitza nagusiari 
egokitzea. 

12.1.b irizpidea. Ekipamendu eta zerbitzuen eskaintza hobetzea. 

12.1.c irizpidea. Bigarren etxebizitzaren eskaintza arautzea. 

12.1.d irizpidea. Etxebizitza hutsa dinamizatzea, hura merkaturatzea 
sustatuz. 

13. egoera. Arlo funtzionalaren tertziarizazio urria 

13.1 helburua. Arloan merkataritzako eta zebitzuetako jarduerak jartzea sustatzea. 

13.1.a irizpidea. Tamaina nahikoa duten nukleoetan merkataritza 
sustatzeko neurriak proposatzea. 

13.1.b irizpidea. Nukleoei lotuta ez dauden merkataritza gune 
periferiko berrien sorrera ekiditea. 

13.2 helburua. Hiri merkataritza indartzea, hiri bizigarritasuneko faktore den aldetik. 

13.2.a irizpidea. Merkataritzaren dinamizazioa trafikoaren lasaitzean, 
oinezkoak eta bizikletak sustatzean, eta espazio 
publikoaren hobekuntzan integratzea. 

13.2.b irizpidea. Udalei gomendatzea udal merkatuak berreskuratu, 
birmoldatu eta berriztatu ditzatela. 

13.2.c irizpidea. Biziberritze politiketan hiri giroko merkataritza 
sartzea. 

14. egoera. Etxebizitza eremuen jarraipen gisa dauden industri eremuak, 
etxebizitza erabilerarekin bateragarriak ez diren jarduerak 
dauzkatenak. 

14.1 helburua. Arlo industrial batera ezinak haientzat egokiak diren lekuetan 
berregokitzeko aukerak aztertzea. 

14.1.a irizpidea. Jarduera ekonomikoetarako garapen berrietan 
lurzoru birjineko kontsumoak ekiditea, batez ere 
ingurumen intereseko arloen okupazioa. 

14.1.b irizpidea. Espazio interstizialak, degradatuak eta gutxi 
erabiliak birgaitzeari, berrerabiltzeari eta 
lehengoratzeari lehentasuna ematea. 

14.1.c irizpidea. Etxebizitza erabilerekin bateragarrien diren jarduera 
ekonomikoen integrazioa mesedetzea. 
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4.2.B. AZPIEGITURAK 

15. egoera. Mugikortasun handia arlo funtzionalean 

15.1 helburua. Asentamenduen eredu barreiatua mugatzea. 

15.1.a irizpidea. Hiri nukleoetan edo haien jarraipena diren 
nukleoetan jarduketak lehenestea. 

15.1.b irizpidea. Jarduketak finkatzean hurbiltasuna sortzea. 

15.2 helburua. Ibilgailu pribatuaren erabilera antolatzea. 

15.2.a irizpidea. Ibilgailuen aparkatzea antolatzea. Aldirietako 
aparkalekuak. 

15.2.b irizpidea. Hiri nukleoetan zama-lanetarako zonak gehitzea, 
ibilgailu pribatuen aparkatze iraunkorraren kaltetan. 

15.3 helburua. Arlo funtzionalean enplegua sustatzea, batez ere hirugarren 
sektorean. 

15.3.a irizpidea. Jarduera ekonomikoetarako bideratzen diren zonen 
garapena eta kudeaketa osatzea. 

15.3.b irizpidea. Jarduera ekonomikoen arloak sustatzea, motordun 
ibilgailuak ez diren bitartekoekin. 

15.3.c irizpidea. Lan garraioaren kudeaketa, enpresekin eta 
poligonoekin koordinatuta. 

15.4 helburua. Udalerrietan dotazioak hobetzea. 

15.4.a irizpidea. Hiri-bilbeko elementu klabeekin, kirol, kultur eta 
administrazio ekipamenduekin, parkeekin eta 
berdeguneekin konektibitatea bermatzea. 

15.5 helburua. Garraio publikoen erabilera sustatzea. 

15.5.a irizpidea. Ordutegiak eta ibilbideak eskaerari egokitzea. 

15.5.b irizpidea. Garraio sistema alternatiboak aztertzea. 

15.5.c irizpidea. Garraio publikoaren intermodalitatea, garraio 
pribatuarekin eta oinezkoen eta bizikleten sareekin, 
sustatzea. 
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16. egoera. Butroe ibaiko uraren egoera txarra 

16.1 helburua. Saneamendu sare nagusiaren eta sekundarioaren hobekuntza. 

16.1.a irizpidea. Araztegien gaitasuna gehitzea. 

16.1.b irizpidea. Guneen osotasunari zerbitzu ematea. 

16.1.c irizpidea. Sare bereizleak orokortzea. 

16.2 helburua. Nekazaritza eta abeltzaintzako ustiapenetako isuriak deuseztatzea. 

16.2.a irizpidea. Isurketen sorrerari lotutako arazte sistemak 
aurreikustea. 

16.2.b irizpidea. Arazte naturaleko sistemak ustiatzea. 

17. egoera. Hondakinen gaikako bilketa zabaldua, eta arlo funtzionaletik 
kanpo tratatzea 

17.1 helburua. Hondakinen murriztea, birziklatzea eta berrerabilera sustatzea. 

17.1.a irizpidea. Hondakinak tratatzeko eta kudeatzeko espazioen 
dotazio egokia aurreikustea. 

18. egoera. Gasaren eta zuntz optikoaren sareak gutxi zabalduta daude. 

18.1 helburua. Sareak nukleo guztietara zabaltzea. 

18.1.a irizpidea. Etorkizuneko hariterietarako artezpideak ezartzea. 

19. egoera. Bidezidorren eta bidegorrien sarerik ez dago 

19.1 helburua. Motorrik ez duten garraiobideen erabilera mesedetzea. 

19.1.a irizpidea. Oinezkoen ibilbideen sare eraginkorra egituratzea. 

19.1.b irizpidea. Hiria eta landa ingurunea konektatzea. 

19.1.c irizpidea. Oinezko ibilbideak laburtzea eta erraztea, eta haien 
kalitatea, segurtasuna eta erosotasuna hobetzea. 

19.1.d irizpidea. Bizikleten ibilbideen sare bat sortzea, lurraldearen 
elementu nagusiak (bai hiri-egitatekoak, bai 
ingurune naturalekoak) lotzen dituena. 

19.1.e irizpidea. Topografia mesedegarria eta dagoen bide-sarea 
aprobetxatzea. 

4.2.C. EKIPAMENDUAK 

20. egoera. Mungian zentralizatutako ekipamenduak 

20.1 helburua. Udalerri bakoitzeko ekipamendu beharrizanak asetzea, biztanle 
kopuruen arabera. 

20.1.a irizpidea. Ekipamenduak mankomunatzea, deszentralizatzea 
gomendagarria ez denean. 
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20.2 helburua. Eskualde mailan detektatutako gabeziak asebetetzea. 

20.2.a irizpidea. Gaur egungo eta etorkizuneko beharrizanak 
baloratzea. 

20.2.b irizpidea. Osasun espezialitateak osatzea. 

20.2.c irizpidea. Kirol dotazioa hobetzea. 

20.2.d irizpidea. Gizarte ongizateko instalazioak hobetzea. 

4.3. LURRALDE BIGUNA 

21. egoera. Kostaldeko paisai interes handiko arloak 

21.1 helburua. Arlorik esanguratsuenak sustatzea. 

21.1.a irizpidea. Paisaian eragin negatiboa duten elementuak 
kentzea. 

21.1.b irizpidea. Turismoko eta aisialdiko erabilera erakargarria 
sustatzea. 

22. egoera. Paisaiaren atzealde esanguratsuak: Jata-Sollube mendigunea 
eta hegoaldeko mendikatea 

22.1 helburua. Paisaiaren atzealde gisa duen kalitatea sustatzea. 

22.1.a irizpidea. Higaduratik eta suteetatik eratorritako arriskuak 
murriztea 

22.2 helburua. Mendikateen aisialdiko balioa sustatzea. 

22.2.a irizpidea. Aisialdiko erabilera inguruneak duen harrera-
gaitasunari egokitzea. 

23. egoera. Mungiako harana, paisaia esanguratsu 

23.1 helburua. Haranaren berezko paisaia mantentzen dela bermatzea 

23.1.a irizpidea. Natur elementuei lotutako korridore ekologikoen 
sorrera mesedetzea, bioaniztasunaren bilbearen 
zati diren aldetik (Butroe). 

23.1.b irizpidea.  ustiategi estrategikoak gordetzen saiatzea. 

23.1.c irizpidea. Lurraldearen gehiegizko zatiketa ekiditea. 

23.1.d irizpidea. Landa ingurunean lurzoruko ondare publikoko 
erreserben sorrera aztertzea. 
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24. egoera. Aisialdi bokazioa duten arloak: Sollube, Jata, Bakioko hondartza 
eta Butroeko gaztelua 

24.1 helburua. Eremu hauen aisialdi gaitasuna sustatzea. 

24.1.a irizpidea. Aisialdi eta zabalaldi funtzioa arautzea, ingurumen 
eragina murriztuz eta ekoizpen jardueren gaineko 
eraginak murriztuz. 

24.1.b irizpidea. Modu kontrolatu eta onargarrian zabalaldi eremuen 
sare bat planeatzea, ingurunean sartzeko. 

24.1.c irizpidea. Aisialdi gaitasuna duten elementuak 
oinezkoentzako eta txirrindularientzako ibilbide 
alternatiboen bidez konektatzea. 

25. egoera. Babestu beharreko zona eta elementu interesgarri asko 

25.1 helburua. Oroimen historikoa zaintzea sustatzea. 

25.1.a irizpidea. Elementu bakoitzaren interesa modu egokian 
baloratzea. 

25.1.b irizpidea. Ondare historikoa gordetzea. 

25.1.c irizpidea.  Hura osatzen duten elementuen sareko konexioa 
mesedetzea. 

26. egoera. Sarea osatzen ez duten aisialdiko ibilbideak 

26.1 helburua. Sare-begia eratzea. 

26.1.a irizpidea. Jendea bizi den nukleoak eta elementu 
interesgarriak eta aisialdiko arloak lotzea eta 
konektatzea. 

27. egoera. Izaki bizidunengan eta paisaian eragin negatiboa duten sareak 
eta azpiegituren elementuak 

27.1 helburua. Instalazioetan eta zerbitzuen sareetan ondorio negatiboak 
prebenitzea eta zuzentzea 

27.1.a irizpidea. Irrati-komunikazioen instalazioen ezarpenak 
arautzea 

27.1.b irizpidea. Energia elektrikoa garraiatzeko instalazioak 
antolatzea, izaki bizidunengan eta paisaian eragina 
txikia izan dadin 

27.1.c irizpidea. Etorkizuneko hariterietarako artezpideak ezartzea 
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5. INGURUNE FISIKOA 

5.1. SARRERA 

LZP honek proposatutako lurralde ereduak ingurune fisikoaren antolaketa honela 
agintzen du: 

a) Antolaketa kategoriak konfiguratzen ditu hirigintza garapenetik salbuetsitako 
planaren eremu osorako. Erabilera egoki, onargarri eta debekatuen izaera 
orokorraren arauketa baten bidez finkatzen da kategorien babesa. 

b) Baldintza gainjarriak finkatzen ditu. Horiek erabilerak baldintzatzen dituzte eta 
kategorien gainetik jartzen dira. Haietan jarduera jakin batzuk nola garatu behar 
diren mugatzen dute, kasu bakoitzean dagoen arrisku motaren arabera, arlo 
batzuen degradazioa ekiditeko, balizko arriskuen arabera edo dauzkaten balio 
berezi eta zehatzen arabera. 

c) Ingurumena hobetzeko jarduketak, haien eraldaketa helburu dutenak, egungo 
egoera bere potentzialtasun ekologikotik hurbilago dauden egoeretara eramanez. 

d) Azkenik, natur ingurunearen osagai nabarmenak ezartzen dituzte. Ingurumen, 
natur eta ekologi balio handiko puntu interesgarriak, edo gai zehatzetan garrantzi 
berezia duten puntuak, beren berezitasunekin arlo funtzionalaren natur ondarean 
integratzen direnak, izaera irekiarekin mugatzen edo izendatzen dituzte. 

5.2. INGURUNE FISIKOAREN HELBURUAK 

Ingurune fisikoaren inguruko esku hartzeak ondoko helburu orokor hauek lortze aldera 
proposatzen dira: 

- Lurraldearen baso-azalera berrorekatzea. 

- Egoera kritikoan dauden hostozabal autoktonoen mendiak lehengoratzea. 

- Sastraka/larre landaretza duten espazio irekiak lehengoratzea eta mantentzea 
sustatzea. 

- Nekazaritzako lurzoru erabilgarriaren galerari amaiera ematea. 

- Nekazaritzako lurzoruei eta beren ingurune ekologikoari lotutako ziklo naturalen 
ingurumen kalitatea gordetzea. 

- Ibai-sistema modu integralean kudeatzea, uraren kalitatearen arautzen duten ziklo 
hidrogeologikoak kontrolatzeko helburuarekin. 

- Ibai-sare osoaren azalerako drainadura sistema babestea. 

- Erriberako landaretza eta ziklo hidrologikoa babesteko eta ur-emaria 
erregulatzeko funtzioa duten basoak birsortzea sustatzea. 

- Lurraldearen antolaketan natur arriskuak prebenitzeko gainjarritako mugak 
sartzea, ibai-sistemaren kalitatean eragina izan dezaketenak. 
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- Habitat interesgarri horietako batzuk zuzenean babestea. 

- Habitat sentikorrak garatzeko eta aterpetzeko gai diren kontserbazio basoen 
sorrera sustatzea. 

- Sastraka/larre landaretza duten espazio irekiak lehengoratzea eta mantentzea 
sustatzea. 

- Kontserbaziorako interesgarritzat katalogatutako fauna eta flora espezieak 
garatzen diren habitaten babesa. 

- Kaptazioak elikatzen dituzten arro hartzaileak babestea. 

- Nekazaritza eta abeltzaintzako eta basogintzako ekoizpen-ustiategi intentsiboen 
ingurumen eraginak mugatzea (higadura arriskuak eta elementu finak eta gai 
organikoak ibai-sarerantz eramatea). 

- Akuiferoen errekargako ziklo hidrogeologikoetan eta uren kalitatean eragina izan 
dezaketen ingurumen arriskuak prebenitzeko gainjarritako mugak lurraldearen 
antolaketan sartzea. 

- Uholde arriskua, higagarritasuna, akuiferoen zaurgarritasuna eta paisaiaren 
zaurgarritasuna aldagaiak kontuan hartzea, lurraren antolaketako kategorien 
definizioan erantsitako baldintzatzailetzat jo daitezen. 

- Lurraldean ingurumen hobekuntzako jarduketak sustatzea. 

5.3. INGURUNE FISIKOA ANTOLATZEKO KATEGORIEN PROPOSAMENA 

5.3.A. SARRERA 

Ingurune fisikoa antolatzeko kategoriak egiteko metodologiaren funtsezko ezaugarriak: 

A.1. INGURUNE FISIKOAREN ANALISIA ETA DIAGNOSTIKOA, 
PLANGINTZAREN OINARRI DEN ALDETIK 

Mungialdeko eremuan ingurune fisikoaren antolaketa kategorien proposamenaren 
irismena eta helburuak interpretatzen laguntzeko helburuarekin, gogorarazten dugu “O-
01 Ingurune fisikoa, antolaketa kategoriak” planoan proposatutako antolaketa-
kategorien mugaketa prozesu metodologiko landu baten azken emaitza dela. Prozesu 
hori ingurune fisikoaren ahuldadeen eta potentzialtasunen azterketa xehea da, 
daukagun informazioarekin egina. 

Azken emaitza gaur egungo egoeraren diagnostikoa eta ingurune fisikoaren desoreka 
nagusien definizioa dira. Egoera problematiko bakoitzerako egoera lehengoratzeko 
helburu espezifikoak eta gerora ekintza zehatzetan egin daitezkeen kudeaketa 
iraunkorreko irizpideak azaltzen dira. 

Informazio oinarri horretatik abiatuta, errazagoa da plangintza iraunkorraren prozesu 
metodologikoa garatzea, ingurune fisikoan detektatzen diren arazoen eboluzioa 
zenbakotzeko eta ebaluatzeko gai diren jarraipen-adierazleak aukeratuz. 
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A.2. ANTOLAKETA KATEGORIAK, DETEKTATUTAKO ARAZOEN 
ERANTZUN 

Lurzoruaren antolaketa kategorien mugaketaren ageriko helburua da, hura aplikatuz, 
ingurunearen kalitatearen mailak hobetzea. Horrela, lurraldearen ingurune fisikoaren 
kudeaketa iraunkorrera iritsi nahi dugu, modu mailakatuan. 

Aurrekari horrekin, LZParen proposamenak lurzoruaren antolaketa kategoriak modu 
espezifikoan erlazionatzen ditu ingurumeneko desorekekin. Bere deskribapen 
partikularrean, azaltzen du antolaketa kategorien zein garapen estrategiek 
ahalbideratzen duten arazo horiek benetan konpondu ahal izatea. 

A.3. ANTOLAKETA KATEGORIEN DEFINIZIOA, MUGAKETA 
KARTOGRAFIKOA ETA ERABILEREN ARAUKETAREN MATRIZEA EGITEA 

Ingurune fisikoaren antolaketa kategoriak egiteko prozesuaren azken emaitza hau da: 

- Kategoria guztien definizioa eta deskribapena dituen memoria bat egitea. Gainera, 
zona edo kategoria bakoitzean egon daitezkeen eremuak bereiztu daitezke. 
Kategorien deskribapenean, egokitzat jo da kategoria bakoitzeko eremu guztien 
identifikazioa eta deskribapena egitea. 

- AF-aren eremuaren gainean lurzoruaren antolaketako kategoria ezberdinak 
kartografikoki mugatzea, eremu guztiak xehakatuz. 

-  Araudia. LZP honetan definitzen diren lurzoru kategoria ezberdinen arabera garatu 
ahal diren erabilerak finkatzen dira. 

- Azkenik, lurzoruaren okupazioaren eta erabileren arauketaren matrizea egitean 
da. Bertan, kategoria edo zona bakoitzerako, erabilera guztiak eta haien arauketa 
erlazionatzen dira eta zuzenean adierazten dira, termino hauetan: 1.Erabilera 
egokia, 2.Erabilera onargarria edo baimengarria, 3.Erabilera debekatua edo 
desegokia. Arauketa nagusiaz gain, matrizeak erabileren araubideko beste 
ñabardura batzuk sartzen ditu, signaturen bidez (*). Haietan azaltzen zaigu 
baldintza partikular batzuk  2. zenbakiak aipatzen duten oinarrizko erregulazioan 
sartu behar direla. 

 Lurralde plangintzan arauketa berriak sartzeak (hala nola IEBE, mehatxupeko 
fauna eta flora kudeatzeko arauak, uholde planak, zaurgarritasun planak, LZPak 
etab) erabilerak erregulatzeko matrizeen jatorrizko irismena aldatzen du. Aitzitik, 
matrizeen formatua eskatzen dute oraindik ere lurralde plangintzan zerikusia 
duten tokiko teknikariek eta partikularrek, formatu hau erabiltzeko erraza delako. 

 Mungialdeko erabileren arauketako matrizea egiteko, konparazio-analisia egin da 
LAPetatik datozen beste matrize batzuekin (ubideak, kostaldea, nekazaritza-
basogintza), eremuan daudenak, baita hurbil samar dagoen Durango AF-aren 
LZParekin ere. Mungialdeko LZP idatzi behar duen lantaldeak erabilerak 
arautzeko matrizearen behin betiko berrespena beretzat gorde du. 
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LZP idatzi behar duen lantaldeak erabilitako metodologiak LAAen (1997) interpretazio 
batean du bere oinarria, gaur egunera egokituta. Interpretazio dinamiko hau LAAei 
buruz egin berri den berrazterketak berresten du. 

LZParen plangintza garapena LAAetan eta beste dokumentu batzuetan (lurzoruaren 
eta hirigintzaren legean eta EAEko natura kontserbatzeko legean) ezarritako moduan 
jarraitu behar da, baita amaitzeko bultzadarekin ere, udal plangintzaren autonomiatik. 
Helburua plangintzan sakontzea litzateke, plan berezien bidez edo natur baliabideak 
antolatzeko planen bidez. Dokumentu horiek eremuen mugaketa doituagoa lortuko 
dute, haien balizko birbanaketa eskalan (lur zatiketaren eta topografiaren arabera), eta 
lan honen eskalaz haratago dauden lurraren gaineko egoerak erantsiko dituzte. 

A.4. LZP EAEKO KUDEAKETA IRAUNKORRERAKO DOKUMENTU 
ESTRATEGIKOETAN EZARRITAKO KONPROMISOEKIN HOMOLOGATZEA 

Mungiako LZP hasiera batean onesteko dokumentu hau idatzi denean, kontu berezia 
izan dugu doktrina berria bertan sartzeko. Doktrina hori lurraldearen kudeaketa 
iraunkorrerako dokumentu estrategikoetatik datozen artezpide eta zehaztapenen 
corpus luzean ageri da. 

Lehenik eta behin, zonako ingurune fisikoaren egungo egoerari buruzko 
diagnostikoaren dokumentua aipatu behar da. Dokumentu hori geuk egin genuen, LZP 
hau idazteko 1. fasean hain zuzen ere. Ez da dokumentu estrategikoa, baina ingurune 
fisikoaren ingurumen desoreka esanguratsuenak identifikatzen saiatu da, helburuak 
proposatu ditu eta, hasiera-hasieratik, konponbideen bilaketa sartu du kudeaketa 
iraunkorraren eredu berritik, lurraldearen hurbil dagoen ikuspegiarekin. 

Hauek dokumentu estrategikoak dira: 

- LAAen Ingurune Fisikoaren Artezpideak (1997), gaur egun berrikuste prozesuan 
daudenak, oraindik ere lurralde plangintza egituratzen duen dokumentu ona dira. 
Berriro irakurriz gero, oso alderdi interesgarriak agerian uzten dira behin eta 
berriro. 

- EAEko Ingurumeneko II. Esparru Programan, 2007/2010, “Etorkizuna 
diseinatzen”, LZP hau egitean indarrean dagoena, dokumentu bikaina da. Agiri 
honek “Garapen iraunkorraren ingurumeneko euskal estrategia” egituratzen du, 
eta autonomi, estatu eta erkidego izaerako nahitaezko ingurumen konpromisoak 
islatzen eta homologatzen ditu. Eskema bat erantsi da I. eranskinean, 
dokumentuaren funtsezko zehaztapenekin. 

 Dokumentu nagusiak dira horiek, baina haiez gain izaera sektorialagoa duten 
beste batzuk izan dira kontuan, LZParen lan-eskalaren hurbilketa modu xehean 
osatzen dutenak. Batez ere Uribeko eskualdeko landa garapeneko programa 
aipatu behar dugu. Programa honetan Mungialdea sartzen da, eta EAEko Landa 
Garapenaren Legearen itzalpean idatzi da.  
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5.3.B. INGURUNE FISIKOA ANTOLATZEKO KATEGORIEN PROPOSAMENA 

Aurreko atalean azaldutako argudioetan garatutako justifikazioan oinarrituta, Mungiako 
Arlo Funtzionaleko LZPak lurzoru urbaniza ezineko eremurako ingurune fisikoa 
antolatzeko kategoria hauek finkatzen eta definitzen ditu, aurretik bi taldetan sailkatzen 
dituena: 

1. I. taldea: Ingurune naturala, biodibertsitatea eta funtsezko sistema ekologikoak 
babesteko eta kontserbatzeko zona bereziak edota lehentasunezkoak 

 Talde honetan zenbait eremu biltzen dira, Mungiako arlo funtzionalean natura 
kontserbatzeko eta biodibertsitatea lehengoratzeko lehentasuna dutelako eta 
estrategikoak direlako. Taldearen barruan lurzorua antolatzeko zenbait kategoria 
bereizten dira. Haietako bakoitzak bere ezaugarriak eta garrantzia dauzka. 
Zonetatik aurrera, azpi-unitateak bereiztu ahal dira, eta kartografikoki mugatu: 

- A.1 Babes figura propioak dituzten EAEko natur guneak 

a.1.1 Urdaibaiko Biosferaren Erreserba eta Urdaibaiko ibai-

sarearen KIL .............................................................................  258,61 Ha 

a.1.2 Gaztelugatxeko biotopo babestua, KIL eta HBBZ  ....................... 23,93 Ha 

a.1.3  Uribe-Kosta-Butroeko eremu babestuaren proposamena .............. 6,50 Ha 

- A.2 Babes berezia (LAA) 

· A.2.a kostaldea eta Sollube-Garbolako troka 

a.2.1 Bakioko kostaldea ...................................................................... 157,14 Ha 

a.2.2 Sollube-Garbolako troka .............................................................. 44,72 Ha 

· A.2.b Lurrazaleko Uren Babesa. Butroe ibaiaren ibarretako ibai-sistema. 

a.2.3 Butroeko Goi-ibarreko tartea (Mungia-Arrieta) ............................. 30,21 Ha 

a.2.4 Ibarreko goi-tartea (Gamiz-Fika eta Mungia) .............................. 143,26 Ha 

a.2.5 Butroe ibaiaren erdiko tartea ........................................................ 21,04 Ha 

a.2.6 Ibarraren beheko tartea (Gatika eta Maruri) ............................... 225,37 Ha 
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- A.3 Paisai eta zabalaldi interesa 

a.3.1 Arritabane- Jata- S.Miguel- Tallu- Linebaso hegoaldeko 

mendikatea ................................................................................ 236,34 Ha 

a.3.2 Unbe-Berreaga-Gamizmendi hegoaldeko mendikatea ............... 190,73 Ha 

a.3.3 Sollube- Irugane- Kurtzegañe-Arkotxamendi ekialdeko 

mendikatea: ................................................................................. 95,85 Ha 

a.3.4 Morterondoko basoa .................................................................... 18,95 Ha 

a.3.5 Butroeko gaztelua eta bere ingurunea ......................................... 15,62 Ha 

- A.4 Gainazaleko uren babesa 

2. II. taldea: Nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako baliabideak dauzkaten 
lurzoruak babesteko zonak 

 Talde honetan, nekazaritza, abeltzaintza eta basoetako baliabideen 
aprobetxamendu iraunkorrerako potentzialtasun ezberdina duten lurzoruak 
sartzen dira. 

 Mungialdeko nekazaritza, abeltzaintza eta baso lurzoruetan, antolaketako 
kategoria eta azpikategoria hauek bereiztu dira: 

- Basoak (F) 

F.1 Basoak, mugekin .................................................................... 3.495,87 Ha 

F.2 Basoak, ekoizpenekoak .......................................................... 2.349,74 Ha 

- Nekazaritzakoa nahiz abeltzaintzakoa eta landazabalekoa (C) 

C.1 Balio handiko landazabal zonak .............................................. 1.497,54 Ha 

C.2 Landa izaerako landazabal arrunteko zonak ........................... 4.170,47 Ha 

Zona hauen definizio grafikoa “O-01 Ingurune fisikoa, antolaketa kategoriak” planoan 
ageri da. 
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5.3.C.  BABES FIGURA PROPIOAK DITUZTEN EAEKO NATUR 
GUNEAK (A1) 

Ezaugarri orokorrak 

Arlo funtzionalean, ingurune naturalarentzat eremu interesgarri batzuk daude, 
ezaugarri bereziak dituztenak (Butroe ibaiaren ibarretako ibai-sistema) eta talde 
honetako azpikategoriatzat jo ditzakegunak. 

A.1 EAEko babestutako natur guneen sareko arloek natur eta ekologi interesa dute, 
autonomi mailan garrantzia duena. EAEko Natur Gune Babestuen Sarearen barruan 
daude, eta haien lurzorua antolatzeko araudi bereziak erabiltzen dira (EKPZ eta 
NBAP), berariazko legeetatik garatuak (Urdaibaiko legea) edo EAEko Natura 
Kontserbatzeko Legetik garatuak. 

Eremu hauen plangintza ez da LZParen eskumena. Bere berariazko legeriak arautu 
behar du. 

Antolaketaren helburuak eta irizpide orokorrak 

A.1 EAEko babestutako natur guneen sareko arloak, esan dugunez, beren berariazko 
legeriaren arabera arautuko dira. Haien antolaketa LZParen eskumen-eremutik kanpo 
geratuko da. 

Urdaibaiko Biosferaren Erreserbaren EKPZk (1993 eta 2003) lurzoruaren antolaketako 
kategorien zonakatze kartografikoa eta lurzoruaren erabileraren eta okupazioaren 
arauketa ezartzen ditu. Lurzorua antolatzeko xehetasun araugileko maila hau ez da 
Gaztelugatxeko Biotopo Babestuaren kasuan (1998), oraingoz “babes neurrien” bidez 
arautzen dena. 

Une honetan, KIL eremuentzako berariazko kudeaketa planak idatzi dira, dauden 
BNGetan sartuko direnak: Gaztelugatxeko biotopo babestuak (Bakio) Gaztelugatxeko 
KIL eta Urdaibaiko kostaldeko HBBZ hartzen ditu barruan, eta Urdaibaiko Biosferaren 
Erreserbak (Arrieta) Urdaibaiko ibai-sarearen KIL hartzen du barruan. Kudeaketa 
Planetatik aurrera, eta haiek Urdaibaiko EKPZrekin eta Gaztelugatxeko Biotopo 
babestuaren babes neurriekin harmonizatzen direnetik aurrera, antolaketako irizpide 
orokorrak behin betiko finkatuko dira. 

Uribe Kosta-Butroe esparruari dagokionez, Eusko Jaurlaritzak eremu osorako Natura 
Baliabideen Antolamendu Plana egiteko prozedurari ekin dio. Plan horrek eremu 
horretako ingurumen-balioen eta natura-ondarearen kontserbazioa eta erabilera 
planifikatuko du, espazioko naturara egokien egokitzen den figura zehaztuko du, 
babes-erregimenak eragiten dituen espazioak mugatu eta zonifikatuko ditu, eta 
espazio horiek kudeatzeko jarraibideak eta irizpideak ezarriko ditu. 
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Kostaldeko LAPeko babes bereziko zonak, Ingurumena hobetzea eta Hiri-hondartzak, 
a.1.2 eremuan daudenak, LAP horretan ezarritako zehaztapenen arabera arautuko 
dira. 

Aukeraketaren justifikazioa 

BNG sarean sartuta dauden arlo funtzionaleko guneak babesteko eremuak autonomi 
garrantziko irizpideengatik izendatu ziren, EAEko lurralde antolaketako prozesuaren 
beste fase batzuetan (Urdaibaiko Biosferaren Erreserba 1993an eta Gaztelugatxeko 
Biotopo Babestua 1998an). 

Uribe Kosta-Butroe esparruari dagokionez, oraindik naturagune babestu deklaratu ez 
duten arren, behin-behineko esparru bat ezartzen duen Natura Baliabideen 
Antolamendu Plana egiteko prozedura hasi da. LZP honek esparru hau eremu babestu 
gisa deklaratzea proposatzen du, bi prozeduren izapidetzea bateratze aldera.  

Eremua eta mugaketa kartografikoa arlo funtzionalean 

- a.1.1 Urdaibaiko Biosferaren Erreserba eta Urdaibaiko ibai-sarearen KIL: 
Urdaibaiko Biosferaren Erreserban dauden Mungiako AF-aren lurzoruak Arrieta 
udalerriarenak dira. Sollube mendiaren ekialdeko eta hego-ekialdeko isurialdeetan 
daude, Oka ibaiaren arroko Mape eta Artola troken goi-ibarrean (Azalera: 259,54 
Ha). 

 Urdaibaiko Biosferaren Erreserbaren eremu berean EAEko 52. KILaren (laster 
hartuko da BBZ)) eremua, Urdaibaiko ibai-sarea, dago. 

 Hura mugatzeko oinarri kartografikoa EAEko Informazio Geografikoko Sistema 
zuzenean kontsultatuz lortu da. 

- a.1.2  Gaztelugatxeko biotopo babestua: Gaztelugatxeko biotopo babestuan 
dauden AF-ko lurzoruak Bakio udalerrian daude. Bakioko kostaldeko ipar-
ekialdeko sektorean daude, Talaiape lurmuturretik Gaztelugatxe uharteraino 
(Azalera: 23,93 Ha). 

 San Juan Gaztelugatxeko biotopo babestuaren eremuari dagokionez, bat datoz 
EAEko 51. KILaren (BBZ) eremuen zati bat (San Juan Gaztelugatxeko kostalde-
multzoa) eta Urdaibaiko kostaldeko HBBZaren zati bat, Bakioko kostaldeko 
itsaslabarrari dagokiona (Atxulotik San Juan Gaztelugatxera). 

 Hura mugatzeko oinarri kartografikoa EAEko Informazio Geografikoko Sistema 
zuzenean kontsultatuz lortu da. 

- a.1.3. Uribe Kosta-Butroeko eremu babestuaren proposamena.Eusko Jaurlaritzak 
Uribe Kostan egingo den eremu babesturako mugatze bat proposatu du. 2012ko 
irailaren 3ko Aginduak,  Uribe Kosta-Butroe eremuko Natura Baliabideen 
Antolamendu Plana egiteko prozedura hasten duenak, mugatzen du eremu hori. 
Esparru horrek Mungiako Arlo Funtzionalaren esparruko eremu txiki bat hartzen 
du bere baitan, Butroe ibaiadarraren eremuan dagoena. Beste antolamendu figura 
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batzuei gainjartzen zaie eremu hori, hala nola Euskal Autonomia Erkidegoko 
Eremu Hezeen Lurralde Plan Sektorialari. 

Plangintzako estrategia 

Zona hauek EAEko babes figura propioekin antolatzeko plangintza estrategiak ez dira 
LZParen eskumena; Natura 2000 Sareko KIL/BBZ eremuen funtsezko elementuak 
babesteko kudeaketa plan berrietatik aurrera garatuko dira behin betiko (egiteko fase 
aurreratuan daudenak). Horiek irailaren 15eko 229/98 Dekretuan (Gaztelugatxeko 
biotopo babestua izendatu zuena) dauden babes neurriei, Urdaibaiko EKPZren 
araudiari (gaur egun berrikusteko prozesuan), eta fauna eta flora mehatxatuak 
kudeatzeko egon litezkeen planei erantsiko zaizkie. 

Etorkizunean lortu nahi den agertokiaren paisai proiekzioa 

Arlo hauen etorkizuneko agertokia bakoitzaren kudeaketa planaren garapenaren 
ikuspegiaren pean geratuko da. Haien helburua natur eta ekologi balioak 
lehengoratzea eta kontserbatzea izango da. 

5.3.D. BABES BEREZIA (A.2) 

Bi azpikategoriatan dago banatuta kategoria, zedarrituriko eremuei datxezkien 
ezaugarrien arabera: 

A.2.a Kostaldea eta Sollube-Garbolako troka 

Ezaugarri orokorrak 

Haien ezaugarria da zonako ingurune naturaleko ekosistema berezi eta esanguratsuak 
dituztela (kantauriar artadiko kostaldeko ekosistema eta berarekin elkartutako 
habitatak, kostaldeko landaretza eta espezie paleotropikalak dauzkaten amildegiak, 
etab), lekuan bertan ondo bereiztuak eta eskualdean duten garrantziagatik 
nabarmenak. 

Arlo hauen mugaketan “natur habitat interesgarri edota lehentasunezko” batzuk 
sartzen dira, baita basa fauna eta florako populazioen balizko banaketako arloak ere, 
mehatxu mailaren batekin katalogatuak, babes bereziko neurriak behar dituztenak. Atal 
honetan, gainera, EAEko natur intereseko arloen eta guneen zerrenda irekia sartzen 
da (LAAen 3. eranskina, XXI. kap). 

Antolaketaren helburuak eta irizpide orokorrak 

Antolaketaren irizpide orokorra eremu bakoitzean dauden natur eta ekologi balio 
zehatzak, kategoriaren batean sailkatzea ekarri dietenak, zaintzen eta birsortzen direla 
bermatzea da, eta haien berezitasun zehatzei egokitzea. 

Zona hauetan lehentasuna dute ingurune naturalaren babesak eta lehengoratzeak. 
Horregatik, antolaketaren helburuek gizakien esku hartzea arautu behar dute, eta 
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baliabideen aprobetxamenduaren pean dauden lurzoruen kasuan, ustiatze sistemak 
egokitu egin behar dira, kontserbazio helburuekin bateragarri izateko; horretarako 
kudeaketa iraunkorreko irizpideak erabiliko dira. 

Helburu eta irizpide zehatz gisa, lurzoruaren okupazioaren eta erabileraren jarduera 
intentsiboen kontrola ezartzen da. Ingurune naturalaren kalitatea eta lekuaren baldintza 
naturalen ezaugarri diren ekosistema bereziak (artadi kantauriarra eta itsaslabarrak) 
babestea eta lehengoratzea. 

Kostaldeko LAPeko babes bereziko zonak, Ingurumena hobetzea eta Hiri-hondartzak, 
a.2.1 eremuan daudenak, LAP horretan ezarritako zehaztapenen arabera arautuko 
dira. 

Aukeraketaren justifikazioa 

- a.2.1 Bakioko kostaldea. Eremu honetan bertan, lurzorua kalifikatzeko sektoreko 
plangintzako zenbait figura daude, lurzoruaren erabileraren erregulazioko 
artezpide egokiekin. Gainera, natur gune interesgarrien katalogoetan sartuta 
daude. Horrek guztiak berresten eta aitortzen du mugatutako unitatean ekologi, 
natur eta paisai balio handia gorde behar dela. 

· Kostaldearen babesaren LZP antolatzeko eremuan dauden arloak. Bertan, 
babes berezi eta zorrotzeko zonak, babes berezi eta bateragarriko zonak, 
ekosistemak hobetzeko zona, berreskuratu beharreko alde narriatuak, hiri-
hondartzen zona, landazabaleko zona eta baso intentsiboko zona definitzen 
dira. 

· Oso-osorik indarrean dagoen udal plangintzaren lurzoru urbaniza ezineko 
antolaketa kategorian sartuta dagoen arloa. Kostaldea babesteko zona gisa 
kalifikatuta dago. 

· Zati batez Jatamendi, Sarratxo eta Gaubieta mendi publikoetan sartuta 
dauden arloak. Mendi horiek BFAren ondare dira eta onura publikoko mendi 
kalifikatuta daude, beren arauketa bereziarekin. 

· 5. arloa. Armintzatik Bakiorainoko kostaldea, kostaldeko ekosistemaren lagin 
adierazgarria den aldetik, kostaldeko eta itsasoko habitatak barne. 
Ekosistema berezia den aldetik, EAEko Natur Gune Garrantzitsuen Katalogo 
Irekian sartzen da, eta 8. zenbakiarekin, baina izendapen berberarekin, 
hurrengo dokumentuan, Natur Intereseko Arloen Zerrenda Irekia (LAA). 
LAAen zerrenda hauetan sartu diren arloak babes bereziko eremu 
kalifikatzeko proposatu diren eremuak dira. Oraingoz, kostaldeko arlo honek 
ez dauka inolako legezko babesik, salbu eta, lurraldearen mugaketa murriztu 
batekin kostaldearen LAPak ezartzen duena. 

· EAEko Paisaia Bikainen Katalogoan sartutako arloa (Armintza-Bakio), haren 
zainketa kontuan izan dadin gomendatuz, baina inolako legezko babesik 
gabe. 
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- a.2.2 Sollube-Garbolako trokak: EAEko kostaldeko troka batzuk giro 
paleotropikaletako toki erlikialak dira, eta katalogatutako flora-espezieak hartzen 
dituzte. Unitate hau Sollube-Garbolako troken babes bereziko kategoriarekin 
kalifikatzeko justifikazioaren oinarria da haien natur interesa oso garrantzitsua dela 
mehatxupeko florako espezieak kontserbatzeko. Gainera, troka hauek EAEko 
natur gune garrantzitsuen katalogo irekian daude, 23 “Sollube-Garbolako trokak” 
erreferentziarekin. 

Eremua eta mugaketa kartografikoa arlo funtzionalean 

- a.2.1 Bakioko kostaldea. Bakio udalerriko ipar-mendebaldeko kostaldean dauden 
Mungiako AF-ko lurzoruak mugatzen ditu, Portume lurmuturretik (W) Talaiape 
lurmuturreraino (E); bertan San Juan Gaztelugatxe biotopo babestuaren 
eremuarekin muga egiten du (Azalera: 181,67 Ha). 

 Hura mugatzeko oinarri kartografikoa geuk egingo dugu, kartografia tematiko 
egokia gainjarriz. 

- a.2.2 Sollube-Garbolako trokak: Kategoria hau hiru ubideren troketan mugatzen 
da (Azega, Eziaga eta Infernu Erreka), Sollube-Garbola-Matxitxako mendikatearen 
mendebaldeko isurialdetik jaisten direnak, Bermeo udal mugartetik, Bakion eta 
Mungian sartu arte. Mugatutako azalera 45,53 Ha da. 

 Hura mugatzeko oinarri kartografikoa EAEko Informazio Geografikoko Sistema 
zuzenean kontsultatuz lortu da. 

Plangintzako estrategia 

Lehentasuna da ekosistema esanguratsuak eta habitat natural interesgarriak 
hobetzeko neurriak aplikatuko direla bermatzea. Ingurumena lehengoratzea eta 
etorkizunean kontserbatzea lortu behar da. Horretarako, babes figura legal baten 
konpromisoa ere egon beharko litzateke, etorkizunean zaintzea bermatuko lukeena. 
Edozein kasutan, kontserbazioko berariazko planak garatu beharko lirateke (plan 
bereziak, natur baliabideen antolaketa planak, basoak antolatzeko planak etab). 

Etorkizunean lortu nahi den agertokiaren paisai proiekzioa 

Itxura naturala eta biodibertsitatea izan beharko dute, beraien zehaztasun berezien 
arabera. Izan ere, antolaketaren helburuak berezkoak dituen giroen hobekuntza eta 
kontserbazioa lehenetsi ditu: Kostaldeko itsaslabarra, artadi kantauriarraren 
komunitateen eta habitaten gradientearekin, eta Butroe ibaiaren korridore 
ekologikoaren ibai-sistema eta berari elkartutako giroak. 

Denboraren joanarekin, ingurumena hobetzeko eta kontserbazio aktiborako planek 
egiten dituzten jarduketak lurraldean bertan ebaluatu ahal izateko modukoak izan 
beharko dira, aukeratutako adierazleetan emaitzak eskainiz: espezie eta komunitateen 
presentzia egiaztatua, habitat guztien egoera ona, alteraziorik ez egotea eta abar. 
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Legezko babes aitorpen egokia edukitzeaz gain, erabilera publikoko planek 
kontrolatutako bisitaldiak ahalbideratuko dituzte, beren balio bereizgarriak behatzeko 
eta zabaltzeko. 
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A.2.b Lurrazaleko Uren Babesa.Butroe ibaiaren ibarretako ibai-sistema 

Ezaugarri orokorrak 

Ezaugarria da maila goreneko funtzio estrategikoa betetzen duela Mungialdeko 
lurraldean natura zaintzeko eta “funtsezko prozesu ekologikoak” mantentzeko. Zona 
honek zainduko eta hobetuko dituen funtzio ekologikoak ondoko hauek dira: ziklo 
hidrologikoaren eta azaleko drainadura sarearen erregulazioa Butroe ibaiaren arro 
hidrografikoan, eta ibai honen ibai-ekosistemaren biodibertsitatea eta funtzionamendua 
birsortzea. 

Antolaketaren helburuak eta irizpide orokorrak 

Antolaketaren irizpide orokorra eremu bakoitzean dauden natur eta ekologi balio 
zehatzak, kategoriaren batean sailkatzea ekarri dietenak, zaintzen eta birsortzen direla 
bermatzea da, eta haien berezitasun zehatzei egokitzea. 

Zona hauetan lehentasuna dute ingurune naturalaren babesak eta lehengoratzeak. 
Horregatik, antolaketaren helburuek gizakien esku hartzea arautu behar dute, eta 
baliabideen aprobetxamenduaren pean dauden lurzoruen kasuan, ustiatze sistemak 
egokitu egin behar dira, kontserbazio helburuekin bateragarri izateko; horretarako 
kudeaketa iraunkorreko irizpideak erabiliko dira. 

Helburu eta irizpide bereziak Butroe ibaiaren ibarren ibai-sistema zaintzea eta 
berreskuratzea dira, hidrologiaren, ekologiaren eta biodibertsitatearen ikuspegietatik. 
Hori guztia bateragarri izan behar da dauden nekazaritza eta abeltzaintzako lurzoruen 
kudeaketa iraunkorrarekin. 

Hezeguneen LAPeko, a.2.6 gunean kokatzen diren II. multzoko hezeguneak, LAP 
horretan ezarritako zehaztapenen arabera arautuko dira. 

Aukeraketaren justifikazioa 

Butroe ibaiak ibai-sistema konplexua dauka, eta interes handiko multzo ekologikoa 
eratzen du. Ibai-sistemari elkartuta zenbait natur habitat daude, haietako batzuk 
komunitate-interesekoak direnak eta lehentasuna dutenak: itsasadar gazikarako 
padurak, ur gezetako ubidea eta ur-ingurunea, haltzadia eta basoa erriberako 
bazterretan, ibar alubialak belardi-ihitza istilgarriekin, areketako ibaien inguruko 
hezeguneak, erretenak eta depresioak sakonera txikiko urekin, eta abar. Era berean, 
natur giro hauek beren potentzialtasun biologikoa gehitzen dute baldin eta inguruko 
landa giroko landazabaleko paisaiarekin kontaktuan sartzen badira (belardiak, 
zuhaiztiak, zuhaixka-palaxuak etab). Esan dezakegu Butroe ibaiaren ibai-sistemak 
Mungialdean balio ekologiko handiko natur korridorea osatzen duela. 

Eremu horretan, lurzorua kalifikatzeko sektoreko plangintzaren zenbait figura daude, 
bakoitza lurzoruaren erabilerak arautzeko bere artezpideekin. Horrek guztiak berresten 
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eta aitortzen du mugatutako unitatean ekologi, natur eta paisai balio handia gorde 
behar dela. 

Kategoria honen aukeraketa justifikatzen duten balio kointzidenteak hauek dira: 

- Hezeguneen LAPean mareen eraginpean dagoen Plentziako itsasadarrerako 
“babes bereziko” eta “ingurumen hobekuntzako” gisa mugatutako arloak. Palados 
ibarra Gatikan dago. 

- Butroe ibaiaren korridore ekologikoaren eremua. 

- Ibaien eta Erreken Bazterren LAPetik aurrera antolatutako arloak. 

- Uholdeak prebenitzeko plan integraletik aurrera antolatutako arloak 

- Faunarentzat (bisoi europarra, apoarmatu korrontezalea, ...) eta florarentzat 
(haltzadi kantauriarrak, ibai inguruetako hezeguneak, ...) interesgarriak diren 
arloen presentzia. 

 Horrek guztiak berresten eta aitortzen du mugatutako unitatean ekologi, natur eta 
paisai balio handia gorde behar dela. 

Eremua eta mugaketa kartografikoa arlo funtzionalean 

- a.2.3 Butroeko Goi-ibarreko tartea (Mungia-Arrieta): Goi-ibarreko tartean (5 km), 
ibarra landazabaleko paisaian estutzen da Gamiz-Fikako mugatik Urdaibaiko 
biosferaren erreserban sartu arte (Arrieta udal mugartetik). 

 Hura mugatzeko oinarri kartografikoa geuk egin dugu, GESPLANen kartografia 
tematiko egokia gainjarriz. Perimetroa oso erlazionatuta dago LZP honek 
proposatzen duen korridore ekologikoarekin. 

- a.2.4 Ibarreko goi-tartea (Gamiz-Fika eta Mungia): Goi-tartean (6 km) espazio 
handi bat mugatzen da, Mungiako hegoaldetik Gamiz-Fikako muturreraino, bi 
udalerrien ibar alubialen lurretan, 145,59 ha-ko azalerarekin. 

- a.2.5 Butroe ibaiaren erdiko tartea: Butroe ibaiaren ibarreko erdiko tartea (10 km), 
Gatikako Laskiko zubiaren eta Mungiako hirigunearen hegoaldeko perimetroaren 
artean. Lur hauek zati batez urbanizatuta daude eta bideratze jarduketen ondorioz 
eraldatuta (azalera: 24,32 ha). 

- a.2.6 Ibarraren beheko tartea (Gatika eta Maruri): Beheko tartean (11 km) espazio 
handi bat mugatzen da, Palados padura-ibarretik, Plentziako mugan, Laskiko 
zubiraino, Gatika eta Maruriko ibar alubialak okupatuz, 229,21 ha-ko azalerarekin. 

Plangintzako estrategia 

Zona hauetan bi antolaketa eremu daude: batetik, garrantzi handieneko ingurune 
natural bateko berezkoak (ibarraren ibai-sistema alegia, bere biodibertsitatearekin eta 
funtsezko hidrologi zikloekin) eta, bestetik, natura kontserbatzearen inguruko alderdiak 
aldi berean bertan egiten diren nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako 
aprobetxamenduen kudeaketarekin bateratu beharra. 
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Nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategiak ingurumenari egokitzea eta natura 
kontserbatzeko lehentasuna duten alderdiak ondo aukeratzea izan beharko ditu 
kontuan konponbideak. 

Etorkizunean lortu nahi den agertokiaren paisai proiekzioa 

Antolaketa zonarik konplexuenetako bat denez gero, etorkizunerako nahi den 
agertokiaren paisai proiekzioak alternatiba ezberdinak eskaini ahal ditu, baina guztiek 
ere kontuan izan behar dute ibai-sistemari lotutako natur ingurunea lehengoratzea eta 
dauden nekazaritza eta abeltzaintzako finken erabilera iraunkorra bateragarriak izan 
behar direla. 

Hezeguneen kudeaketa, eta katalogatutako faunaren kudeaketa planen aplikazioa 
aipatu behar ditugu, eremu honetako alderdi oso espezifikoak direlako eta paisaiaren 
eboluzioaren adierazleak direlako. 

Ehiza antolatzeko planetan, belardi-ihitzak ehizarako esparruak dira, hegazti 
migratzaileen harrera mesedetzeko. Era berean, bisoi europarraren kudeaketa planak 
zona horretan aplikatu beharreko zehaztapenak eskaintzen ditu. 

5.3.E. PAISAI ETA ZABALALDI INTERESA (A.3) 

Ezaugarri orokorrak 

Konplexutasuna eta natur balorazioko maila erlatiboki txikiagoa (unitate batetik bestera 
asko alda daitekeena) dira haien ezaugarriak. Baina aldi berean potentzialtasun anitza 
daukate funtzio ezberdinak betetzeko: paisaiaren babesa, lurraldearen kudeaketa 
iraunkorrerako aukerak (gailurrak kudeatzea eta gune irekiak sustatzea), naturan 
zabalaldirako erabilera publikorako harrera-gaitasuna, egon daitezkeen natur 
intereseko tokiak eta arloak ahaztu gabe. 

Kategoria hori, berariaz, arlo jakin batzuetan aplikatu ahal da, EAEko eskualde 
eremuan garrantzi berezia ez dutenez autonomi garrantziko katalogoren batean sartuta 
egon ez daitezkeenak eta legez babestuta ez daudenak, baina Mungiako LZPren arlo 
funtzionalaren eremuan eskualdeko eta tokiko interesa dutenak. 

Antolaketaren helburuak eta irizpide orokorrak 

Antolaketaren irizpide orokorra eremu bakoitzean dauden natur eta ekologi balio 
zehatzak, kategoriaren batean sailkatzea ekarri dietenak, zaintzen eta birsortzen direla 
bermatzea da, eta haien berezitasun zehatzei egokitzea. 

Zona hauetan lehentasuna dute ingurune naturalaren babesak eta lehengoratzeak. 
Horregatik, antolaketaren helburuek gizakien esku hartzea arautu behar dute, eta 
baliabideen aprobetxamenduaren pean dauden lurzoruen kasuan, ustiatze sistemak 
egokitu egin behar dira, kontserbazio helburuekin bateragarri izateko; horretarako 
kudeaketa iraunkorreko irizpideak erabiliko dira. 
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Helburu eta irizpide bereziak hauek dira: arlo konplexu hauen balio eta aukerak 
indartzeko egiten diren proiektu-mota ezberdinen integrazioa eta koordinazioa. Haien 
helburuen artean paisaiaren babesa, gailur gune irekien kudeaketa eta basoetako 
suteen prebentzioa, naturan zabalaldia hartzea eta abar daude. 

Aukeraketaren justifikazioa 

Kategoria honetan sartzen diren arloek ezaugarri konplexuak dituzte eta zenbait 
baliotan oinarritzen dira, askotan ez direnak elkarrekin aurkezten kategoria honetako 
unitateetako bakoitzean. 

Arlo hauen azken balioa zenbait alderdiren baturaren emaitza dira: paisai interesa, 
ingurumeneko sentikortasuna eta ekologi eta natur potentzialtasuna, jostetarako eta 
aisialdirako erakargarritasuna, eta tokiko eremuko zabalaldi eremuetan naturan 
aisialdirako eta modu publikoan sartzea antolatzeko harrera-gaitasuna. 

Eremua eta mugaketa kartografikoa arlo funtzionalean 

- a.3.1 Arritabane- Jata- S. Miguel- Tallu- Linebaso iparraldeko mendikatea, 
eskualdearen iparraldean, Bakio, Meñaka eta Mungia udal mugarteetan. Jata-
Larrondo mendiaren zabalaldi eremua (LAA) sartzen da hemen (azalera: 239,87 
Ha). 

- a.3.2 Unbe-Berreaga-Gamizmendi hegoaldeko mendikatea. Arlo funtzionala ixten 
du hegoaldean, gailurren lerroa jarraituz, 11,5 kilometroko luzerarekin, Laukiz, 
Gatika, Mungia eta Gamiz-Fika udal mugarteetako lurraldeetan. Unbe mendiko 
zabalaldi eremuaren zati bat eta Gamizmendi onura publikoko mendia hartzen ditu 
(azalera: 195,55 Ha). 

- a.3.3 Sollube-Irugane-Kurtzegañe-Arkotxamendi ekialdeko mendikatea: Mendikate 
hau iparraldetik hegoaldera doa, gailurren lerro estu batean zehar, alboetarako 
deribazioren batekin, Meñaka eta Arrieta udal mugarteetako lurraldeetan. Sollube 
mendiaren zabalaldi eremuaren zati bat sartzen da hemen (LAA). Arrieta udal 
mugartean, unitate honek Urdaibaiko biosferaren erreserbarekin egiten du muga 
(azalera: 108,38 ha). 

- a.3.4 Morterondoko basoa: Mungiako hiri inguruko eremutik hurbil dagoen finka, 
zabalaldirako eremua izateko bokazioarekin (azalera: 17,18 ha). 

- a.3.5 Butroeko gaztelua: Butroeko gaztelutik hurbil dagoen finka, zabalaldi eremu 
izateko bokazioarekin (LAA), Gatika udal mugartean (azalera: 15,86 ha). 

 Hura mugatzeko oinarri kartografikoa geuk egingo dugu, kartografia tematiko 
egokia gainjarriz. 

Plangintzako estrategia 

Arlo hauetan proposatzen da lurraren okupazioaren eta erabileraren antolaketak 
kudeaketa iraunkorra susta dezala, ekoizpen, natur, paisai eta kultur alderdiei eta 
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lurraldean dauden ingurumen arriskuetatik eratorriko alderdiei arreta egokia 
ematearekin bateragarria den modu batean. 

Arlo bakoitzeko ezaugarri zehatzak erabakigarriak izango dira antolaketa plan egokien 
behin betiko orientazioa bilatzeko. 

Babes eremuak ingurumen hobekuntza eta kontserbazioko eremuak dira, beste 
erabilera antolatu batzuekin modu bateragarrian eta 11/97 FAk  arautakoak. 

Antolaketa kategoria honetan sartutako arloen plangintzako estrategian, tokiko 
eremurako funtzio anitzeko potentzialtasun handiko ezaugarriak hobeto aprobetxatu 
behar da. 

Potentzialtasun hori kudeaketa iraunkorreko ereduen bidez optimizatu behar da, arlo 
horien helburuak bateragarri egiten dituztenak: paisaiaren babesa, biodibertsitatearen 
hobekuntza, suteen prebentzioa, erabilera publikoaren harrera eta antolaketa, arlo 
horietako batzuk lurralde bigunaren diseinuan kokatuz. 

Etorkizunean lortu nahi den agertokiaren paisai proiekzioa 

Igarotako denborarekin, unitate bakoitzerako plan berezi eta zehatz egokiak egin 
direnetik aurrera, burututako jarduketek aldaketa batzuk sortu dituzte, lurraldean 
detekta daitezkeenak: naturan jostetarako arloak egokitu dira, LAAen zabalaldi 
eremuetan aurreikusita zeudenak. Jarduketetan bidezidorren sareak, ibilbideak naturan 
zehar, behatokiak eta paisaia interpretatzeko guneak sartzen dira. Paisaia babesteko 
neurriak aplikatzen dira, ikusmiran eragin handia duten gailurrak direlako. Basoak 
antolatzeko planetan (batez ere onura publikoko mendien kasuan), suteak 
prebenitzeko basogintza sustatzeko ekintzak sartzen dira; larre estentsiboak dituzten 
gune irekiak, suebaki funtzioarekin eta naturan aisialdirako erabilera estentsiboa 
hartzeko gaitasunarekin, sartzen dira era berean. Larre natural hauek basa fauna eta 
floraren aberastasuna eta aniztasuna hobetzen dituzte. 

5.3.F.  GAINAZALEKO UREN BABESA (A.4) 

Ezaugarri orokorrak 

A.2.b zonetan bezala, honen ezaugarria da maila goreneko funtzio estrategikoa 
betetzen duela Mungialdeko lurraldean natura zaintzeko eta “funtsezko prozesu 
ekologikoak” mantentzeko. Zona hauek zainduko eta hobetuko dituzten funtzio 
ekologikoak ondoko hauek dira: ziklo hidrologikoaren eta azaleko drainadura sarearen 
erregulazioa Butroe eta Estepona ibaien arro hidrografikoetan, eta Butroe ibaiaren ibai-
ekosistemaren biodibertsitatea eta funtzionamendua birsortzea. 

Lurraldeko ibaien eta erreken eremu fisikoaren gainean definitzen da. Horrela, azaleko 
drainadura sarea modu espezifikoan babesten da, ubideak eta haien alboko erriberak 
barnean sartuz, ubideak babesteko LAPean ezarritako neurriekin, tarte bakoitzeko 
magnitude ordenaren arabera. 
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Antolaketa kategoria honek garapen osagarria dauka A.2.b-rekin, eta lurraldearen 
kudeaketa iraunkorrerako oso tresna garrantzitsuak dira. 

Antolaketaren helburuak eta irizpide orokorrak 

Antolaketaren irizpide orokorra eremu bakoitzean dauden natur eta ekologi balio 
zehatzak, kategoriaren batean sailkatzea ekarri dietenak, zaintzen eta birsortzen direla 
bermatzea da, eta haien berezitasun zehatzei egokitzea. 

Zona hauetan lehentasuna dute ingurune naturalaren babesak eta lehengoratzeak. 
Horregatik, antolaketaren helburuek gizakien esku hartzea arautu behar dute, eta 
baliabideen aprobetxamenduaren pean dauden lurzoruen kasuan, ustiatze sistemak 
egokitu egin behar dira, kontserbazio helburuekin bateragarri izateko; horretarako 
kudeaketa iraunkorreko irizpideak erabiliko dira. 

Helburu eta irizpide bereziak hauek dira: lurraldeko ibai-sarearen babesa eta 
lehengoratzea, funtzionamenduaren ikuspegitik, eta drainadura sarearen erregulazioa 
arro hidrografikoan eta ibaien kalitate ekologikoaren hobekuntza.  

Zona horietan jarduteko irizpidea ziklo hidrologikoen funtzionamendua gordetzea eta 
hobetzea da, baita ibaien eta ubideen kalitate ekologikoa berreskuratzea eta 
kontserbatzea ere, Uraren Esparru Zuzentarauaren helburuak betetze aldera. 

Ziklo hidrologikoen zainketaren bidez, eta erabileren eta jardueren antolaketaren bidez, 
ubideak eta erriberak okupatzea edo eraldatzea ekidin nahi da, horrela zona horretan 
hainbestetan gertatzen diren uhaldiek eta uholdeek sortzen dituzten kalteak murriztu 
ahal izateko. 

Aukeraketaren justifikazioa 

Ibai-sarea oso-osorik gainazaleko uren babeseko kategorian sartzen da, maila 
goreneko funtzio estrategikoa betetzen dutelako ziklo hidrologikoa erregulatzeko eta 
azaleko drainadura sarearen funtzionamendurako Butroe eta Estepona ibaien arro 
hidrografikoetan, baita biodibertsitate naturala gordetzeko eta birsortzeko eta ibai-
ekosistemen kalitatea hobetzeko ere ibai horien arroetan. 

Eremua eta mugaketa kartografikoa arlo funtzionalean 

Kategoria honen eremu fisikoa lurraldearen sare hidrografikoaren trazadura jarraituan 
mugatzen da, Butroe eta Estepona ibaien arroen artean banatuta.  

Arrieta udal mugartean, Oka ibaiaren eremuko Mapeko azpi-arroa sartzen da. 
Gainazaleko uren babesa Urdaibai biosferaren erreserbaren EKPZak arautzen du. 
Ibai-eremu horrek babes bikoitza du, 52. Urdaibaiko ibai-sistema KIL (BBZ) den aldetik. 

Zona horiek mugatzeko erreferentziako kartografia kategorizatutako sare 
hidrografikoaren mapatik dator, bere magnitude ordenetan, EAEko Ibaien eta Erreken 
Bazterretako LAParen arabera. 
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Plangintzako estrategia 

Gainazaleko uren babeseko kategoriak balio estrategiko handia dauka natur ingurunea 
lehengoratzeko, ziklo hidrogeologikoa kontrolatzeko eta uraren baliabidearen kalitatea 
lurraldean zaintzeko. 

Ibai-sarearen banaketa lurralde osoan zehar maila goreneko korridore ekologikoko 
funtzioa mesedetzen du. Eremu altuen eta haranaren, kostaldearen eta barrualdearen 
arteko konektibitatea mesedetzen du. Erriberako haltzadia (lehentasunezko interesa 
duen habitata*) kategoria honen eremuari zuzenean lotutako landaretza naturaleko 
formazioa da. 

Uraren Esparru Zuzentarauaren aplikazioa, Ibai eta Erreken Bazterren LAP eta EAEko 
ibaien egoera ekologikoaren jarraipen plana plangintza estrategikoko dokumentuak 
dira, arlo horiek antolatzeko eta kudeatzeko oinarrizkoak eta ezinbestekoak. 

Etorkizunean lortu nahi den agertokiaren paisaiaren proiekzioa 

Gainazaleko Uren Babeseko zonen garapenak kalitatea lehengoratzea baimenduko du 
ibai-sistema osatzen duten ubideen sare zabalean, tarte guztietan, goi-ibarretik 
haranaren hondoraino. 

Haltzadiaren landaretza, erriberako baso natural gisa (lehentasunezko interesa duen 
habitata), ubideei jarraituz zabaldu da. Benetako korridore naturala da, lurraldearen 
arloak euren artean lotzen dituena, haraneko landazabaletik, troketan zehar eta 
mendien gailurretaraino. Landaketa produktiboetan zehar jarraitzen du eta babes-
basoetako hostozabalen baso mistoekin bat egiten du. 

Saneamenduko sektore planek eta nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategien isurketa 
baldintzen egokitzapenak ubideko kutsadura-guneak desagerrarazi dituzte.  

2002ko ibai-ubideak ezaugarritzeko azterlanetako gomendioak bete dira eta modu 
mailakatuan eragin hidromorfologikoak (presa txikiak, okupazioak etab) desagerrarazi 
dira. Horrenbestez, ibaien kalitate ekologikoaren adierazleak egokiak dira Uraren 
Esparru Zuzentarauaren arabera. 

5.3.G. BASOAK (F) 

Baso-lurzoruak baso okupazio eta erabilerarako potentzialtasun handia dutenak dira. 

Kategoria honetan ez dira sartzen orain baso-landaketekin modu desegokian 
okupatutako arloak, nekazaritza eta abeltzaintza bokazio argia duten landazabal 
lurzoruetan. 

Mungialdeko baso-lurzoruak nekazaritza eta basogintzako LAParen proposamenetik 
aurrera definitzen dira kartografikoki, nekazaritzako lurzoruak baztertuz (LAP) eta 
babesteko lehentasunezko interesa duten lurzoruak baztertuz (LZP), baita ingurune 
fisikoaren kartografia tematikoa gainjarriz ere. 
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Kartografia tematiko honek baso-lurzoruen gaitasun maila ebaluatu nahi du, eta 
ondoko hauek dauzka barruan: %15-20 baino gehiagoko malden mapa, higadura-
arriskuen aurrean sentikorrak diren lurzoruen mapa, lurzoruen erabileraren 
gomendioen eta murrizpenen mapa, baso landaketen eta kontserbazio basoen 
motetarako, eta landaretzaren eta lurzoruaren egungo okupazioaren mapa, baso 
landaketen eta bertako zuhaitzen motetarako. 

Baso-inguruneaz egin den analisiaren emaitza gisa, espezie exotikoekin landatutako 
baso-ustiategietarako azalerak nagusi direla ikusi da, bertako espezieek okupatzen 
duten lurrazal kritikoaren kaltetan. Landaketa exotikoek berezkoak ez dituzten 
lurzoruak okupatzeko joera izan ohi dute. Horrenbestez, ondorioztatu da modu 
xeheagoan azaldu behar dela baso-lurzoruek, beren ezaugarrietara hobeto egokitzen 
diren erabilerak izan ditzaketenean, nolako gaitasunak dituzten. 

Xehakapen honen ondorioz, ingurune fisikoaren ezaugarri jakin batzuen arabera 
lurzoruaren kudeaketan mugatzaile batzuk ezartzen dituzten baldintzak dauzkaten 
baso-lurzoruak taldekatzen dituen azpiegitura bat sailkatu ahalko genuke: malda 
handiak eta balizko higadura-arriskuak, ziklo hidrologikoen zaurgarritasuna, natur 
balioa duten guneen eta bertako basoen arloen zaintza, herri onurakotzat jo diren 
mendi babesleen presentzia eta abar. 

Bestalde, “baso produktiboa azpikategoria, mugatzaile berezirik gabekoa, ekoizpen 
intentsiborako egokiagoa da eta, gehienbat, koniferoen eta eukaliptoen espezie 
exotikoz landatuta dago. 

G.1. BASOA, MUGEKIN (F.1) 

Ezaugarriak 

Basoen azpikategoria hau ekoizpen intentsiboko baso-ustiapenerako mugarik 
handienak dituzten baso-lurzoruen gainean mugatzen da. Horren arrazoia da 
sentikortasun berezia dutela balizko arrisku natural geomorfologikoen aurrean, natur 
osagai baliotsuak dauzkatelako, eta funtsezko ziklo hidrogeologikoak erregulatzeko 
funtzioak eraldatzeko aukera dagoelako (akuiferoen errekarga eta azaleko eta azpiko 
drainadura sarearen erregulazioa). 

Antolaketako irizpide espezifikoak kontserbazio anitzeko funtzioa duten mendi babesle 
bihurtzera zuzenduta daude, ziklo hidrologikoen erregulazioa eta isurketa-uren 
drainadura sistemaren funtzionamendua hobetzen dituztenak, uholdeen kontrolean 
lagunduz. 

Era berean, bertako baso naturalen estaldura sustatzeko dauden lurzoruak eskaintzen 
dituzte, biodibertsitatearen indizeak eta ingurune naturalaren kalitatea hobetuz. 

Epe ertain eta luzean, mendi hauek baso-ustiapen ez hain intentsiboa eta 
selektiboagoa eskaini ahal dute. 
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Mugatzaileak dituzten baso-lurrak, batez ere titulartasun publikoa dutenean eta herri 
onurako mendi gisa katalogatuta daudenean, onura ekologikoak eta ingurumenekoak 
eman ahal dizkiote gizarteari. Haien balizko baso-ustiapena, izaera produktibo 
hutsekoa, berrikusi beharko litzateke. 

Lurzoru sentikorretako baso babesle hauen kudeaketa Euskal Baso Planaren (1994-
2030) helburuetan eta jarduketa lerroetan jasota dago. 

Eremua eta mugaketa kartografikoa 

LZPak mugatutako mugatzaileak dituzten baso-eremuak lurraldeko zati askotan 
barreiatutako arloetan banatzen dira, batez ere mendi isurialdeen troketako maldarik 
handiena duten lurzoruetan, ekoizpeneko basoekin zuzeneko kontaktuan daudenak, 
baina arlo batzuk landazabaletako lurzoruetan ere aurki daitezke, non basogintza 
erabilera ez den egokia, nekazaritzarako gaitasun handia duten lurzoruetan. 

Mugatzaileak dituzten baso-eremuak mugatzen dituen kartografia batez ere 
nekazaritza eta basogintzako LAParen baso-lurzoruen mapatik atera da. Mapa horri 
GESPLANen ingurune fisikoaren kartografia tematikoaren zenbait mapa gainjarri 
zaizkio. 

Kartografia tematiko horren informazio esanguratsua baso-lurzoru sentikorrak edo 
mugapendunak ezaugarritzen dituzten baldintzetan bihurtzen da.  

Baso-lurzoruko lur-zatietan baldintzatzaile edo faktore mugatzaile hauetako bat edo 
gehiago egoteak baso izaera mugatzaileekin kalifikatzea ekarriko du: 

- Mendi publikoen eta ondare-mendien mapa: Onura publikoko mendi gisa 
katalogatutako lurzoruak eta udal titulartasun publikoko mendiak. 

- Malden mapa: %50eko edo gehiagoko maldak dituzten zoruak, GESPLANen 
malden mapa tematikoaren arabera. Indize hori eskuliburu teknikoetan baso 
ustiapeneko erabilera egiteko gomendatzen den muga (%35) baino askozaz ere 
handiagoa da. 

- Higadura-arriskuen mapa: Higadura-fenomenoak ekar ditzaketen arrisku 
geomorfologikoen aurrean (hegalaren egonkortasun eza, geruzak malden 
noranzkoan irristatzea edo kolubioiak, desatxikipeneko orbanen presentzia, etab) 
sentikorrak diren lurzoruak.  

- Arlo hidrologiko sentikorren mapa: Akuiferoen errekargako zonetako eta iturri eta 
iturburuetako babes arloak, EAEko barne-arroetako plan hidrologikoaren iturri eta 
iturburuen inbentarioen arabera (2010eko BAPH). 

- Gaur egungo landaretzaren mapa: Gaur egun bertako zuhaiztiko basoek eta basa-
faunarako interesgarriak diren baso-habitatek okupatutako lurzoruak, Eusko 
Jaurlaritzaren 2007/2009 lurzoruaren egungo landaretza eta okupazioaren 
maparen arabera. 
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- Ibaien eta Erreken LAParen mapa: Ibai-bazterretatik hurbil dauden lurzoruak eta 
azaleko uren babes zonak eta drainadura sarea. 

Azkenik, kartografia tematikoaren gainjartze prozesuak zuzenketa bat behar du 
mugaketan, eremuak lurraldean bertan ezagutu ahal diren mugetara doitzeko. 
Horretarako 1:10.000 eskalako ortofotoa erabili da. 

Plangintzako estrategia 

Baso-lur sentikorrek, batez ere titulartasun publikoa dutenean eta herri onurako mendi 
gisa katalogatuta daudenean, gizarteari onura ekologikoak eta ingurumenekoak 
emateko joera dute. Haien balizko baso-ustiapena, izaera produktibo hutsekoa, 
berrikusi beharko litzateke, eta natura kontserbatzeko helburuei egokitu. 

Baso-lurzoru sentikorren funtzioa oso garrantzitsua izan daiteke, bertako baso 
naturalak lehengoratzea bilatzen duelako. Baso-espezie exotikoak modu intentsiboan 
ustiatzeko eragozpen gehien dituzten lurzoruen destinoa, printzipioz, baso-lur sentikor 
gisa sartzea litzateke. 

Baso-lurzoru sentikor horiek egoera kritikoan dauden bertako baso-espezieak 
lehengoratzeko erabil daitezke (artadi kantauriarra eta hariztiak), eta are, zonatik ia 
guztiz desagerturik dauden espezie batzuk ere bai (ameztiak). 

“Basoak, mugekin” azpikategoriako lur-zatiak sarritan azaleko uren babeseko 
kategoriarekin ageri dira kontaktuan. Biek elkarrekin jarduteko estrategiarik onena 
artikulatu ahal dute, dituzten funtzioak betetzean: bertako basoen birsortzea, ziklo 
hidrologikoen erregulazioa eta lurraldearen kalitate ekologikoaren hobekuntza. 

Ingurune naturala, biodibertsitatea eta funtsezko sistema ekologikoak babesteko eta 
kontserbatzeko lehentasunezko zonetarako ezarritakoan bezala, baso-eremuek, 
LZPean mugatzen direnetik aurrera, beren plangintza modu xehean garatu beharko 
dute, baso-antolaketa iraunkorreko planen bidez.  

Nahi dugun agertokiaren paisaia 

Baso-lurzoru sentikor gisa definitutako arloek mendi bakoitzeko baso-antolaketako plan 
espezifikoen arabera eboluzionatzen dute. Horri esker, zenbait baso natural 
lehengoratzen ari dira, lehen urriak zirenak (artadiak), zatituta zeudenak (hariztiak) 
edo, kasu batzuetan, lehen ez zeudenak (ameztiak). Prozesu hau bereziki aktiboa da 
AF-ko onura publikoko mendietan. 

Emaitza ikusteko, segidako baso-inbentarioak erkatzen dira (10 urtean behin), baso 
naturalen azalera asko gehitu delako eta zuhaiztien kalitatea eta egitura ere hobetu 
direlako. 

Zuhaizti berriak handiagoak dira eta ziklo hidrologikoen babes funtzioa betetzen dute, 
azaleko urak babesteko zonekin konexioan. 
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Landaretza maparen bidez baso berrien zabalera ikus daiteke troketan eta mendien 
hegaletan. Lehen espezie exotikoen landaketek bakarrik hartzen zituzten lurraren zati 
handi bat hartzen dute orain baso berriek. Horrela, basoen osaera orekatu egin da. 

Paisaiaren dibertsitatearen kalitatea nabarmena da. Gainera, hostozabalen basoen 
garapenak faunaren aberastasuna gehitzea ekarri du, eta kalitate maila handiagoa 
duten espezieak agertu dira. 

Honelako basoetarako baso-errentaren konpentsazio neurri bat onetsi zenetik, 
sentsibilitatea daukaten jabe txikietako askok masa hauek kalitatezko baso autoktono 
bihurtzea erabaki dute. 

Era berean, udalek basoen birmoldaketa hau gidatzen dute beren mendietan. Bizkaiko 
Foru Aldundiak kudeatzen dituen onura publikoko mendiek lagin esperimental aberatsa 
eskaintzen dute, teknika egokiak hedatzeko. 

G.2. BASOAK, EKOIZPENEKOAK (F.2) 

Antolaketaren helburuak eta irizpide orokorra 

Baso produktiboen zonak antolatzerakoan, zuhaitz-estalduraren iraupena eta 
hobekuntza bermatzea da helburu orokorra. Horretarako, zuhaiztien erabilera egokitu 
behar da, lurraldearen baso-aprobetxamenduen kudeaketa iraunkorra bermatzeko, eta 
mendien ekoizpen, ekologi, ingurumen eta gizarte helburuak betetzen direla 
bermatzeko. 

Modu mailakatuan, basoetako lurzoru guztiek Baso Kudeaketa Iraunkorraren irizpide 
guztiak bete beharko dituzte (gaur egun ez da nahitaezkoa betetzea), Euskal Baso 
Planaren (1994-2030) helburuen eta jarduketa lerroen arabera. 

Eremua eta mugaketa kartografikoa: 

Baso produktiboen zonak zenbait eremutan zatitzen dira, baso-lurzoru onenak hartzen 
dituztenak, hain zuzen ere. Mendi-erliebean nekazaritzako zoruen gainetik daude, 
mugatzaileak dituzten baso-lurzoruekin zuzeneko kontaktuan. 

Kategoria honen mugaketa kartografikorako, lehenago azaldu denez, nekazaritza eta 
basogintzako LAParen eta LZParen proposamena arteko kontrastetik abiatzen da. 

Ingurune fisikoaren kartografia tematikotik informazio hau ateratzen da, basogintzako 
ekoizpen gaitasuneko lurzoruak definitzen dituena: 

- LAParen baso-lurzoruaren mapa: baso-lurzoruaren arloak 

- Malden mapa: %50 baino gutxiagoko maldak dituzten arloak 

- Higadura-arriskuen mapa: Balizko higadura-arriskurik gabeko arloak 

- Gaur egungo landaretzaren mapa: Bertako zuhaitzen landaretza naturalik ez 
daukaten arloak 
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- Gaur egungo landaretzaren mapa: Baso landaketen landaretza duten arloak. 

- Nekazaritzako lurzoruen mapa: Balio handiko nekazaritza eta abeltzaintzako 
lurzorurik gabeko arloak 

- Lurzorua erabiltzeko gomendioen mapa: Baso-landaketetan baso erabilerarako 
gomendatzen diren arloak 

Azkenik, kartografia tematikoaren gainjartze prozesuak eta kategorien mugaketak 
zuzenketa bat behar dute lur-zatien ertzetan, eremuak lurraldean bertan ezagutu ahal 
diren mugetara doitzeko. Horretarako 1:10.000 eskalako ortofotoa erabili da. 

Plangintzako estrategia 

“Basoak, ekoizpenekoak” azpikategorian, ekoizpenerako gaitasun handiena duten 
ustiapen intentsiboko landaketa exotikoak sartu beharko lirateke. Horrela, erabilgarri 
dagoen lurzoru bat, mugatzaileekin, bestelako baso-erabileretarako askatzen da, 
adibidez, baso babesleak lehengoratzeko, ingurunea eta bere baliabideak 
kontserbatzeko funtzioekin. 

Zentzu horretan, ondare-mendi publikoak eta onura publikoko mendiak izan beharko 
lirateke esplotazio intentsibo hutsetik askatzen lehenak (esplotazio hori jabe 
partikularrentzat zilegiago da), benetako baso babesle bihurtzeko, ziklo hidrologikoak 
erregulatzeko eta biodibertsitatea eta baso autoktonoak birsortzeko. 

Ingurune naturala, biodibertsitatea eta funtsezko sistema ekologikoak babesteko eta 
kontserbatzeko lehentasunezko zonetan ezarritakoan bezala, baso-eremuek, LZPean 
mugatzen direnetik aurrera, beren plangintza modu xehean garatu beharko dute, baso-
antolaketa iraunkorreko planen bidez. 

Basoko ekoizpen zonak antolatzeko erronka garrantzitsu bat baso-ustiaketa 
intentsiboko gaur egungo teknika batzuen ordez beste batzuk ezartzea da. Teknika 
berriek iraunkortasun eta ingurumenarenganako errespetu irizpideak bete behar 
dituzte, Euskal Baso Planean (1994-2030) definitutakoaren arabera. Gainera, 
Basogintzako Jardunbide Egokiaren Kodea aplikarazten duten kontratu-konpromisoak 
orokortu behar dira. 

Etorkizuneko agertokiaren paisaia 

Basoko ekoizpen zonek, lehen baino azalera txikiagoa daukaten arren, ekoizpen maila 
ona izaten jarraitzen dute. Izan ere, lurzoru hobeak dauzkate eta Euskal Baso Planak 
bultzatutako neurriak modu eraginkorragoak hartzen dituzte. 

Basoen administrazioak sektorearentzako laguntzak azpikategoria honetako lurzoruen 
gaineko ustiategietarako lehenesten ditu, lurzoru sentikorretan dauden ustiategien 
aldean. Mungialdeko baso-jabeen elkarteak basogintza sustatzeko jarduketak 
optimizatzea lortu du, basoen antolaketa iraunkorreko planak orokortuz eta 
Basogintzako Jardunbide Onaren Kodea aplikatuz. 
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Modu mailakatuan, lurzorua prestatzeko teknikak leunagoak egin dira lurzorua 
kontserbatzeko eta ziklo hidrologikoak gordetzeko. 

Landaketek espezieen arteko oreka zaintzen dute, koniferen espezie ezberdinak 
erabiltzen dituzte, txandak luzatu dira, eukaliptoen azalera maila egokietan mantentzen 
dira eta, oro har, basoak antolatzeko planetan ekonomi eta ekoizpen helburuak 
mendien gizarte eta ingurumen onurekin bateragarri egiteko zenbait neurri sartu dira. 
Horregatik, diru-laguntza publikoak bideratu ahal dira ustiategi partikularretara. 

Bereziki interesgarriak dira suteak prebenitzeko neurriak, teknika konbinatuak erabiliz, 
baita basoen kontrol fitosanitarioa ere, lurzoru hobeagoetan daudenez indar 
handiagoarekin egiten direnak. 

Kasu batzuetan, mendietan ganadua sar daiteke. Horrek, pinu-beldarraren kontrol 
naturala errazteaz gain, landare-material erregaia kentzen laguntzen du eta erabilera 
publikorako harrera-gaitasuna areagotzen du. 

Gainera, igaro den denborarekin, ingurune fisikoan baso-ustiaketa intentsiborako 
mugatzaileak dituzten mendietan lehenengo baso-aprobetxamendu aukeratzaileak 
agertzen ari dira. 

5.3.H. NEKAZARITZAKOA NAHIZ ABELTZAINTZAKOA ETA 
LANDAZABALEKOA (C) 

Kategoria honetan, gaitasun agrologikoko maila ezberdinak dituzten lurzoruak (eta 
horrenbestez, nekazaritza eta abeltzaintza erabileretarako aukera gehien dituztenak) 
mugatzen dira. Oro har, kategoria honetan euskal baserri atlantikoko landazabaleko 
paisaia sartzen da (SAU). Paisaia horren adierazpenik onena arlo funtzionaleko 
hegalen eta ibai-haranen beheko zonetan dago. 

Gaur egungo nekazaritza eta abeltzaintza lurzoruak laborantzako lurren, belardien eta 
larreen azalerarik handiena lortu zen aro historikotik datoz (XVIII. eta XIX. mendeak). 
Lur-eskaera honek lurzoru desegokiak okupatzea ekarri zuen. Lurzoru horietan 
terrazak egin ziren, harriak kendu zitzaizkien, zuzendu ziren eta finean hobetu ziren. 
Horren ondorioz, lur-zatiak, batzuetan, oso modu sakonean eraldatu ziren eta 
gaurdaino SAU izan dira. 

LZPan nekazaritza eta abeltzaintzarako bokazioa daukan lurzoruaren mugaketa 
kartografikoa egiteko, ingurune fisikoaren analisiko ingurumeneko kartografia 
tematikoa (GESPLAN) kontuan izan da, hau da, maldak, arrisku geomorfologikoak, 
lurzoruak eta gaitasun agrologikoa, lurzoruen erabileraren gomendioak eta 
murrizpenak, lurzoruaren landaretza eta gaur egungo okupazioa etab. Gainera, 
nekazaritza eta abeltzaintzako LAPean dagoen proposamena, behin betiko onetsi 
dena, kontuan izan da. 

Nekazaritzaren eta Basogintzaren LAPean dagoen proposamenean bezala, LZP 
idaztean ingurune fisikoaz egin zen diagnostikoaren emaitza gisa, ondorioztatu da 
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nekazaritzako lurzorua gehiago xehakatu behar dela. Bi azpikategoria definitu ziren, 
lurzoruen nekazaritzako ekoizpen-gaitasun ezberdina eta nekazaritza baldintzatu ahal 
duten zenbait mugatzaileren arteko orekaren arabera. Mungialdean, nekazaritza eta 
abeltzaintza aprobetxamenduekin bateragarri egin behar den alderdi klabe bat Butroe 
ibaiaren ibarraren sistema ekologikoaren barruan dauden lurzoru alubialak gordetzea 
eta lehengoratzea da (akuiferoen zaurgarritasuna, uholde arriskua, ibaien inguruko 
hezeguneak, habitat interesgarriak, eta abar). 

Mungialdeko nekazaritza eta abeltzaintzako lehentasunezko erabilerako lurzoruetan, 
antolaketako azpikategoria hauek bereiztu dira: 

C.1- Balio handiko landazabala ......................................................................... 1.497,54 Ha 

C.2- Landa izaerako landazabal arrunta ............................................................ 4.170,47 Ha 

Nekazaritza eta abeltzaintzako lurzoruak antolatzeko helburu orokorrak hauek dira: 
gaur egun lurzoru horiek hartzen duten azalera mantentzea, beraren nekazaritzako 
ekoizpen-gaitasuna baldintzatzen duten faktoreak zaintzea, eta kudeaketa 
iraunkorreko pautak eta nekazaritzako jardunbide egokiaren kodea nekazaritza eta 
abeltzaintzako kategorien erregulazioan sartzea. Era berean, landazabalaren paisaia 
eta ingurune naturala zaindu eta hobetu nahi dira. 

Okupatzeko moduen eta landazabal eremuen erabileren araudia garatzea, hauek 
hartuko dira erreferentziatzat: Nekazaritza Ingurumenean Uztartzeari buruzko 
dekretuak (309/1998 Dekretua, Urak kutsatzeko arrisku handiena duten eremuak eta 
nekazaritza-praktika egokien kodea; 89/2004 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoan 
nekazaritza eta ingurumeneko neurri eta konpromisoak hartzeko laguntzei buruzkoa; 
141/2004 Dekretua, abeltzaintzako ustiategietako arau teknikoak, higieniko-sanitarioak 
eta ingurumenekoak ezartzen dituena; 243/2004 Dekretua, Euskal Autonomia 
Erkidegoko nekazaritzako ustiategietarako, landa-eremuen garapen eta 
egokitzapenerako, eta basogintzarako laguntzak arautzen dituena; 20/2005 Dekretua, 
Nekazaritza Politika Bateratuaren esparruan Euskal Autonomia Erkidegoan ematen 
diren zuzeneko laguntzei zenbait baldintza aplikatzeari buruzkoa); 17/2008 Legea, 
Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikakoarena; 28/2020 Foru Dekretua, martxoaren 
9koa, Bizkaiko Lurralde Historikoko Nekazaritza Lurren Funtsa sortzen duena; eta 
32/2013 Foru Dekretua, azken hori aldatzen duena. 

Landazabalaren kalitatearen hobekuntzak lehen sektorearekin bateragarriak eta 
osagarriak diren beste jarduera batzuk integratzeko aukerak sortzen ditu, jarduera 
horiek lurraldearen kudeaketa iraunkorreko ereduaren barruan oso garrantzitsuak 
baitira. 

Landazabalean, lehentasunezko nekazaritza eta abeltzaintza erabilera basoko 
ekoizpen-erabilerei gailenduko zaie. Urbanizazio prozesuak eta azpiegituren 
ezarpenak, nekazaritzako balio handia duten nekazaritza lurzoruak hartzen 
dituztenean, bereziki mugatuko dira. Nekazaritza eta abeltzaintza lurzoruen azalera 
galerak berrezarpena ekarriko dute, konpentsazio neurrien bidez. 
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Planen, programen eta proiektuen garapenak nekazaritzako eta abeltzaintzako 
lurzoruetan eragindako gainazal galeragatiko kaltea Basozaintzako Lurralde Plan 
Sektorialean zehaztutako metodologiari jarraiki ebaluatu beharko da, neurri 
konpentsatzaileak ere zehaztuz, hala nola kaltetutako jarduerak berriz jartzea. 

H.1. BALIO HANDIKO LANDAZABALA-C.1 

Ezaugarriak 

Azpikategoria hau definitu da Mungialdean nekazaritzarako interesa duten lurzorurik 
onenak bereizteko eta haiek babesteko lehentasunik handiena sartzeko. Balio handiko 
landazabaleko zonen azpikategoria nekazaritzaren eta basogintzaren LAPeko balio 
estrategiko handiko lurzoruen baliokidea da. 

Balio handiko landazabala osatzen duten lurzoruak ondo definitutako bi motatakoak 
dira: 

a Ibar alubialeko lurzoruak (flubisolak), topografia lauan gaitasun agrologiko handia 
izatea ezaugarri dutenak. Gainera, lurzoru alubial hauek, Butroe ibaiaren ibarraren 
sistema ekologikoan sartuta daudenak, bestelako ezaugarri berezi interesgarri 
batzuk dauzkate (akuiferoen zaurgarritasuna, uholde arriskua, ibaien inguruko 
hezeguneak, habitat interesgarriak etab), haien babes beharra eta erabilera 
osagarrien erregulazioa indartzen dituztenak. 

 Lurzoru horiek babesteko interesak nekazaritza ekoizlearen eta ekologikoaren 
izaera du. 

b Nekazaritzako intereseko lurzoruak, regosolen eta lubisolen unitate 
edafologikoetan daudenak, baita kanbisol distriko eta eutrikoak ere. Horiek denek, 
malda leunetako (<%10) leku topografiko mesedegarrietan daudenean, 
nekazaritzako gaitasun handia daukate. 

 Lurzoru horiek babesteko interesak nekazaritza ekoizlearen izaera du. 

Antolaketaren helburuak eta irizpide orokorra: 

Balio handiko landazabaleko zonen antolaketa irizpideak, batez ere, nekazaritza 
erabilerarako gaitasun handiko lurzoruak (baliabide natural estrategikoa eta berrizta 
ezina direnak) gehiago babesteko zuzenduta daude. Baita nekazaritza jarduera 
antolatzeko ere, ingurune naturalaren balioak zaintzearekin, uholdeak prebenitzearekin 
eta produktu kimikoen erabilera kontrolatzearekin (lurzorua eta akuifero alubialeko urak 
kutsatzen ez dituzten modu batean) bateragarria den modu batean. 

Eremua eta mugaketa kartografikoa 

Kategoria honen mugaketa hauetan banatzen da lurraldean: Butroe eta Estepona 
ibaien ibarretako lurzoru alubialak (flubisol eutrikoak); %10 baino gutxiagoko maldak 
dituzten lurretan banatutako esparruak, ahalmen agrologiko handia duten lurzoruak 
dituztenak (lubisol kromikoak ofiten eta sumendi-arroken gainean, Bakioko haranean); 
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Jata-Sollubeko hegoaldeko isurialde baxuak (regosol eutrikoak Triasikoko buztinetan 
eta igeltsuetan). 

Balio handiko landazabaleko zonaren mugaketa kartografikoa GESPLANen ingurune 
fisikoaren kartografia tematikoa gainjarriz egin da, informazio hau erabiliz: 

- Malden mapa: %10 baino gutxiagoko maldak (onena: %5etik beherakoak) 

- Lurzoruen ekoizpen gaitasunaren mapa: motak: oso handia eta handia. 

- Lurzoru moten mapa: Aurreko bi mapek hartzen dituzten eremuetan sartzen diren 
lurzoru motak aukeratzen. 

- Erabilera gomendioen mapa: Nekazaritza erabilerako gomendioa 

Plangintzako estrategia 

Babes-interesa duten landazabaleko lurzoru hauek zaintzea lehentasunezko helburua 
da Mungiako Arlo Funtzionaleko baliabide naturalen kudeaketa iraunkorreko 
estrategian. 

Azken urteetan, zonako SAUaren murrizpenak joera kezkagarria dauka. 

Balio handiko landazabal zonetako lurzoruak kontserbatzeko lehentasunezko interesa 
dela-eta, antolaketaren gerorako garapenak plan bereziak ematen duen xehetasuna 
izan beharko luke. Gainera, plan berezi horrek gainerako erabilera osagarri eta 
bateragarriak izan beharko lituzke kontuan. 

Etorkizunerako nahi den agertokiaren paisaia 

LZParen zehaztapena aplikatu zenetik igaro den denboran, zonako paisaian aldaketa 
batzuk nabarmenak dira dagoeneko: 

Ibar alubialetan mota guztietako eraikuntzen ugalketa neurrigabea (haietako batzuk 
ustez nekazaritza jarduerei lotuta) eten da, eta arlo zabalak uholde-lautada gisa 
ziurtatzen ari dira, uholde arriskua beti existitzen delako. 

Nekazaritzarako gai diren lurzoruek lehentasunezko erabilera hori dauka, produktu 
kimikoen erabilera kontrolatuarekin kudeatutako ortu eta laboreekin. Abeltzaintzarako 
belardi-ihitzak ibarreko zona istiltsuenetako batzuetan mantentzen dira, adibidez 
erriberako haltzadiekin harreman estua duten hezegune txikietan, eta ibaien inguruko 
zona hezeetan ere bai. Leku horietan dagoeneko ez da bereizi gabeko drainadurarik 
egiten. 
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H.2. NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO LANDAZABAL KOMUNA-
C.2 

Ezaugarriak 

Oro har, kalifikazio hau arlo funtzionaleko nekazaritza eta abeltzaintzako landazabala 
(SAU) osatzen duten gainerako lurzoruetan aplikatzen da, C.1 kategorian lehenago 
deskribatu direnak izan ezik. Kategoria horrek, zati handi batean, nekazaritzaren eta 
basogintzaren LAParen mugaketan trantsizioko landa paisaiaren lurzoru izendatzen 
direnak biltzen ditu. 

Kategoria honetako lurzorurik gehienak malda, substratu litologiko eta lurzoru mota oso 
ezberdinen gainean daude. Oro har, nekazaritzako gaitasun ertaina dute, baina zaintza 
kulturalen tradizio luze batek hobetuak. Nekazaritza eta abeltzaintzako landazabal 
komuneko zonen ekoizpen-gaitasun ezberdina lurraldearen ezaugarri 
geomorfologikoek (maldak, intsolazioa, lodiera eta harri kopurua, emankortasuna etab) 
baldintzatzen dute. 

Antolaketaren helburuak eta irizpide orokorra 

Azpikategoria honen helburu orokorra SAUren azalera eta hari eusten dion landa 
paisaia zaintzea da. Kalitate edafiko txikiagoak eta ekoizpen balioak gaitasun 
handiagoa (edo zaurgarritasun txikiagoa) ematen diote zuzenean ekoizgarriak ez diren 
baina lurzoruaren eraikuntza-okupazioan exijenteagoak diren nekazaritza eta 
abeltzaintzako erabilerak onartzeko. 

Oro har, nekazaritza eta abeltzaintzarako bokazio argia duten lurrak dira. Gaur egun, 
batez ere abeltzaintzako belardiak daude haietan, baina laboreen nekazaritzako, 
ortuetarako, negutegietarako eta fruta-arboletarako eremu onak dituzte. 

Eremua eta mugaketa kartografikoa arlo funtzionalean 

Azpikategoria hau hegal ertain eta txikietan eta muinoetan oso zabalduta dago arlo 
funtzional osoan zehar. Gaur egun SAU landazabalaren zatirik handiena osatzen du. 

Mugaketa kartografikorako informazio oinarri hau erabili da. 

- Nekazaritzaren eta basogintzaren LAParen mapa: trantsizioko landa paisaiako 
kategoriaren eremua 

- Landaretza mapa eta lurzoruaren egungo okupazioa: belardien eta labore 
atlantikoen unitateak, albitz-belardiak, elordi-lahardiak eta mahastiak. 

- Malden mapa: mota: %10 eta %20 artean 

- Lurzoruak erabiltzeko gomendioen mapa: Belardiak erabiltzeko gomendioa 
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Plangintzako estrategia 

Azpikategoria honetako lurzoruak nekazaritza eta abeltzaintzako garapenean 
lehentasunezko eremuak dira, betiere baserriko landazabalean dagoen natur, kultur 
eta paisai ondarearen balioen kontserbazioarekin bateragarri den modu batean. 

Arlo horiek fisikoki baso-eremuen eta haran-hondoko ibai sistemaren artean egoten 
direnez gero, kontserbazio estrategikoak kontuan izan behar du paisaian 
konektibitateko elementu naturalak mantendu behar direla, batez ere palaxuen eta 
zuhaiztien bilbea, ezponden eta ubide txikien bazterrak, bideak etab zaintzea eta 
lehengoratzea. 

Nekazaritza eta abeltzaintzako landazabal hau landa turismoko jarduerak hartzeko eta 
bazter ikusgarrien (baselizak) inguruko erabilera publikoa hartzeko da. 

Jabeen portzentaje handiak eta zuzenean nekazaritza eta abeltzaintza jarduerarik ez 
duen nekazaritzako lurzoruak gune horien etorkizuneko mantenimenduaren arazoa 
planteatzen dute. Gune horiek “landa izaerako lorezaintza naturalizatutako” zerbitzuen 
eskaera-iturri izango direla jotzen da. Beraz, inguruko nekazarientzat lana sortuko da 
eta etorkizuneko lurren bankuko prozesuetan integratuko dira. 

Zona hori lurraldearen erabileran intentsitate handieneko nekazaritza eta 
abeltzaintzako eraikuntza-instalazioak hartzeko ere erabiltzen da. 

Etorkizunerako nahi den agertokiaren paisaia 

Igaro den denbora eta gero, egiaztatu ahal izan beharko litzateke landazabaleko SAUk 
murrizteari utzi diola, iraganeko urbanizazio barreiatua neutralizatu dela eta udalek 
gauzak horrelakoak izatearen aldeko apustua egiten dutela. 

LZParen onespenak eta garapenak lurzoruaren arauketa argitu du, eta lurraren 
merkatuaren espektatiba itxuraldatzaileak bertan behera uztea ekarri du. Horrela, 
lurzoruaren balioa nekazaritzaren eta abeltzaintzaren errealitateari hurbiltzen zaio. 
Horregatik, sektorean sarrera berriak egon dira; Nekazaritzaren eta Elikaduraren 
Politikari buruzko abenduaren 23ko 17/2008 Legearen aplikazioak ere sarrera berriak 
egotea erraztu du. 

Nekazaritza eta abeltzaintzaren produkzioaren irteera kalitatezko produktuak, 
kontsumo-guneetatik hurbil ekoiztuak, merkaturatzean dago. 

Landa garapeneko programak modu eraginkorragoan eta dinamismo handiagoarekin 
zuzendu ahal dira Uribeko Kostako eskualdeko 2007/2013ko Landa Garapeneko 
Programatik abiatuta, Jata-Ondo elkartearekin. 

Landazabalaren paisaian abeltzaintzako belardiak daude, baina labore bideragarrien 
beste alternatiba berri batzuk daude: txakolina, fruta-arbolak, labore goiztiarrak, 
negutegiak, mintegiak etab. 
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Modu mailakatuan, Nekazaritzaren Ingurumeneko Integrazioko Dekretuetatik 
eratorritako baldintzatzaileak nekazaritzaren erregulazioan sartu dira. 

Nekazariak ez diren eta jarduera nagusia nekazaritza duten jabeen artean ez dago 
akordio-harremanik belardiak erabiltzeko eta mantentzeko. 

Modu mailakatuan, landazabalaren ekologi eta paisai kalitatea hobetzen duten 
palaxuen eta zuhaiztien formazio marjinalak errespetatzen eta are sustatzen ari dira. 

Nekazaritza turismoko jarduera bateragarri eta osagarriek landa izaerako zona hauen 
potentzialtasuna handitzen dute, eta ibilbide seinaleztatuen eta kultur ondareko bazter 
ikusgarrien sare on bat daukate. 

5.4. GAINJARRITAKO BALDINTZAK 

5.4.A. SARRERA 

“Gainjarritako baldintzen” eremuak lurraldearen arlo homogeneoei dagozkie. Haien 
ezaugarria da lurraldearen berezko zenbait arriskuren aurrean sentikortasun berezi 
berbera dutela. 

Praktikan, egoera honek dakarrena mugaketa bereziak ezartzea da, lurzoruaren 
erabileraren erregulazioan mugatutako eremuetan eragina dutenak. Horiek lurzoruaren 
okupazio eta erabilera moduak garatu ahal diren moduak baldintzatzen dituzte 
lurzoruen antolaketa kategorietan, eta baldintzekin zuzenean talka egiten duten 
jarduerak gehiago mugatzen dituzte. 

Baldintza gainjarrien metodologiaren aplikazioa LAAetan hasten da eta lurralde eta 
hirigintza antolaketako beste dokumentu batzuetan garatzen jarraitu da (LZPak, 
LAPak, HAPO, ...). Arrazoizkoa da pentsatzea EAEko ingurumen konpromisoak modu 
mailakatuan sartu ahala bere aplikazioa are gehiago garatzea lurralde antolaketako 
prozesuetan. 

Lurzoruaren kategorien gainean baldintzak “gainjartzeak” esan nahi du, nolabait, 
ingurumen arriskuen “prebentzio” printzipioa aplikatuko dela (LAA).  

5.4.B. GAINJARRITAKO BALDINTZEN PROPOSAMENA 

Mungiako LZPan ondoko baldintza gainjarri hauek planteatzen dira: 

1 Higadura arriskuak 

2 Uholde arriskuak 

3 Akuiferoen zaurgarritasuna 

4 Paisaiaren zaurgarritasuna 

5 Onura publikoko mendiak 

6 Bertako basoak eta komunitateko lehentasunezko intereseko habitatak 
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7 Korridore ekologikoak 

8 Hezeguneak eta kostaldea babesteko arloak 

9 Sute arriskua 

Zona hauen definizio grafikoa Baldintza Gainjarrien CS-01etik CS-09ra bitarteko 
planoetan jasotzen da. 

5.4.C. HIGADURA ARRISKUAK 

Ezaugarriak 

Baldintza honekin mugatzen dira beren ezaugarri geomorfologikoengatik (malda 
gogorrak, substratu ez-egonkorrak etab) higadura fenomenoak izateko joera handia 
duten edo horrelakoak garatzeko arriskua duten arloak, substratuaren izaerak berak 
eraginda edo gizakiak lurraldean egiten duen ekintzaren ondorioz. 

Irizpide orokorra 

Baldintza hau kontuan izateak ekartzen du substratuaren oreka eta egonkortasun 
egoera aldatu ahal duten erabilerak eta jarduerak erregulatzea, baita lurraren azaleko 
mugak aldatzea eta landare-estaldura kentzea ere, lurzoru soiletan azalerako isurketen 
ondorioz higadura fenomenoak sortu ahal badituzte. 

Praktikan, higadura arriskuen baldintzaren presentziaren ondorioz, hidrologia eta 
basoak lehengoratzeko ekintzak eta etorkizuneko kontserbazioko eta babeseko 
basoen sustapena egin beharko lirateke. 

Higadura arriskuak dituzten arloentzako artezpideak: 

Basoen administrazioari dagokio hidrologi eta baso defentsa eta lehengoratzea. Hori 
baso-lur ez-egonkorrak babesteko eta kontserbatzeko behar diren proiektu eta 
neurrien bidez, uharrak eta uhar-amildegiak zuzenduz, egiten da, higadura arriskuen 
aurrean sentikorrak diren lurzoruetan zehar igarotzean azaleko drainadura 
erregulatzeko asmoz. 

Proiektu horiek onesteko izapidean, administrazio hidrauliko eskuduna eta ukitutako 
mendien eta lurren titularrak kontuan izan behar dira. 

Baldintza hau daukaten lurzoruetan, nekazaritzaren eta basogintzaren LAParen behin-
behineko onespen dokumentuan higadura arriskuengatik zaurgarriak diren arloetarako 
ageri diren artezpide orokorrak aplikatu behar dira, kasu honetan nekazaritza, 
abeltzaintza eta basogintza erabileretan zentratuak. Dokumentu honetako III. 
eranskineko (higadura eredua) irizpideekin osatzen dira. 

Mugatutako eremuei dagokienez, LZPak kontrol berezia proposatzen du, modu 
orokorrean, lurzorua babesten duen baso-estalkian, azaleko drainadurako sarean eta 
substratu geomorfologikoaren egonkortasun baldintzetan aldaketa negatiboak egiten 
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dituzten lurzoruak okupatzeko eta erabiltzeko jardueretarako, baldin eta haietatik 
higadura arriskuen gehikuntza eratorri ahal badira, arriskua gutxitu edo handitu ahal 
dituzten zenbait faktoreren elkarreragina kontuan izanik: jarduketa mota, erabilitako 
teknikak eta hartzen duen lur-azalera. 

Arriskurik gehien duten jarduketen artean hauek daude: lur-mugimenduak, 
eskonbrotegiak eta betelanak, errepide eta bide berrien irekiera, azaleko drainadura 
sarearen aldaketak, erabateko zuhaitz mozketak eta malda gogorreko lurraldeetan 
lurra prestatzeko lanak, landaretza erretzea eta abar. 

- Estatuko Mendien 43/2003 Legeak Baso Baliabideen Antolaketarako Planak 
(BBAP) ezartzen ditu. Haien eskumena Bizkaiko Foru Aldundiaren baso-
organoaren eskumena da. Plan horiek arrisku hau aipatu behar dute, egotekotan, 
eta dokumentu teknikoan berariaz sartu behar dute. Proposamen zehatzak egin 
behar dituzte planek, besteak beste, baso babesleen sustapena eta jardunbide 
egokiaren kodea egitea. Kode horren barruan ondoko hauek sartu beharko 
lirateke: baso-ustiapen intentsiboko tekniken ingurumen egokitzapena, hidrologi 
eta baso kudeaketaren aplikazio prebentiboa, eta suteak prebenitzeko basogintza, 
lurra soiltzean basoetako suteen ondorioek eragin negatiboak izaten baitituzte 
higadura fenomenoen sorreran. 

Gainera, nekazaritzaren eta basogintzaren LAPean dauden beste artezpide batzuk 
sartu behar dira:  

- Baso-jarduerek baliabide edafiko eta hidrikoen kontserbazioa bermatu behar dute. 
Basogintzako jarduerek baliabide edafikoen eta hidrikoen kontserbazioa 
bermatuko dute. Horretarako, suaren erabilera estentsiboa, belar-sastraken 
garbitze estentsiboa eta lur-higadurak ahalik eta gehien mugatuko dira eta eskuz -
ez makinaz- landatzea, mozteko metodo progresiboak, hala nola, mehazketa, 
arboladiak edo bakantzeak moztea, erabateko mozketaren edo matarrasaren 
gainetik, sustatuko dira. Lan horiek egiteko, administrazio eskudunaren kasuan 
kasuko baimena behar da. Horren bidez, lurzoruaren egitura mantentzen dela eta 
baliabide horretan ahalik eta galera gutxien galdu direla bermatuko duten 
beharrezko jarraibideak emango dira”. 

- Higadura jasan dezaketen arloetan zuhaitzik gabeko zonak basotzea, 
abeltzaintzako erabilera helburu horren lorpenera doituz. Zona horietan hazkuntza 
geldo eta ertaineko zuhaitzen ezarpena lagunduko da. 

- Higadura arriskuak dituzten lurzoruetan, ahal den neurrian, azpiegituren eta 
eraikuntzen erabilerak ekidingo dira, nekazaritza eta basogintza erabilerei lotutako 
eraikuntzak eta azpiegiturak barne. 

- Kudeaketa errazte aldera, titulartasun partikularreko eta erabilera libreko zona 
higagarrien katastroko erreferentzia adieraziko da. 

- Salbuespen gisa higadura izan dezaketen areetan erabateko mozketa edo 
zuhaitzik gabeko erabilerara aldatzea ekar dezaketen erabakiak foru administrazio 
eskudunak hartuko ditu kasu bakoitzean. Erabaki horiek irizpide hauen arabera 
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justifikatu behar dira: pertsonen eta ondasunen babesa, basoak mantentzea 
(izurriteak eta suteak) edo behar bezala onartzen diren beste kausa batzuk. 

Bestalde, LAAetako ondoko artezpideak kotuan hartu behar dira: 

- Higadura jasateko arriskua dagoen zonetan, basogintzako administrazio 
eskudunak lurra mugitzeak edo landaredia aldatzeak dakarren edozein jarduera 
egiteko eska daitezkeen irizpideak eta baldintzak ezarriko ditu, aipatu jarduerak 
lurzorua galtzeko prozesuetan ondorio negatiboak ez dakartzala ziurtatzeko 
berme tekniko nahikoak eduki daitezen. 

- Basotzeko jarduera publikoak arrisku handiagoa duten eta nekazaritzako izaera 
txikiagoa duten zonetan zentratuko dira. 

- Arrisku zonatan dauden nekazaritzako produktibitatea duten lurretan, lurzoruaren 
mugimendua eragingo ez duten laborantza teknikak zehaztuko dira. 

- Lurraldeko jarduera orotan landarediaren babesa eta, bereziki, bertako zuhaitzen 
kontserbazioa aintzat hartuko dira. 

- Higadura-arriskuko eremu gisa mugatutako eremuetan, eraikuntza-jarduerak, 
lurraren aldaketak eta betetzeak egitean, eta bideak edo pistak eraikitzean, 
azterketa geotekniko bat egin beharko da, zer arrisku dagoen balioesteko eta 
beharrezko neurri zuzentzaileak zehazteko. 

Higadura arriskuen mapa egitea 

Mapa sintetiko hau EAEko Ingurumen Kartografiako Sistemaren (IKS) mapa tematiko 
hauetan dagoen informazioaren integrazioaren bidez egiten da, informazio eta 
diagnostikoko I. fasean erabiliak. 

1.1 Malden mapa (EAEko IKS) 

%50etik gorako malda mota guztiak mota bakar batean taldekatzen dira 

· 7. maila-%50-100 bitarteko maldak 

· 8. maila-%100 baino gehiagoko maldak 

1.2 Mapa geoteknikoa (EAEko IKS) 

Lursailaren ezaugarri geoteknikoak neurtzen ditu, eta bertan aipatzen dira 
eraikuntzarako baldintzak (a) eta substratuaren zenbait ezaugarri geomorfologiko (b): 

a Eraikuntzako baldintzen artean “kaskarrak” bakarrik izaten dira kontuan, oso 
kaskarrak direnak uholde arriskua duten arloei bakarrik dagozkielako. 

· Mota – Baldintza kaskarrak. 

b Arrisku geomorfologikoetan bi mota daude:  

· l. mota – hegalaren egonkortasun eza 

· d mota – jarraikortasun eza maldaren alde 
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Hiru mota hauek azkenean mota bakar batean integratzen dira. 

1.3 Mapa geomorfologikoa (EAEko IKS) 

Mapa honetatik bi mota hauek aukeratzen dira, mota bakar batean integratzen direnak 

· -cd -  mota: dentsitate-orbana 

· -cb - mota: hegaleko kolubioi ez-egonkorra 

1.4 Lurzoruen erabilerarako gomendioen eta murrizpenen mapa (EAEko IKS) 

Mapa horretatik motetako bakar bat jasotzen da:  

· 1. maila – Baso babesleko bokazioa, hegal handiko lursail ez-egonkorretan 

Mungialdeko Arlo Funtzionalaren lurralderako ateratzen den higadura arriskuen mapak 
argi eta garbi definitzen ditu higadura arriskuen arloak %50 baino gehiagoko malden 
mapetatik eta baso babesle gisa erabiltzeko gomendioetatik aurrera. 

5.4.D. UHOLDE ARRISKUAK 

Ezaugarriak 

Arlo hauek uholde arrisku handia dute, daukaten kokapen topografikoa dela-eta, haran 
alubialaren hondoan, eta Butroe eta Estepona ibaien uholde-lautaden eremu 
naturalean. Alderdi horiek are larriagoak dira arro hartzailearen ezaugarri 
morfologikoen ondorioz, haranerantz azkar hustea mesedetzen dutenak. Horren 
guztiaren ondorioa aldian behin uholdeak egotea da.  

Mungialdeko LZPn, urak har ditzakeen arlo gisa mugatutako eremuak ondo 
bereiztutako bi sektore dauzka: Bata Uraren Euskal Agentziaren (URA) mugaketatik 
dator, 10, 100 eta 500 urtean behin urak har ditzakeen arloetan, berariazko araudia 
daukatenak (lurzoruaren erabilerako irizpideak, urak hartzeko mailaren arabera) eta 
batez ere hiri eremuetan edo eremu urbanizagarrietan daudenak. LZPan definitutako 
beste sektorea 1983ko uholdeen eraginpeko gunetik dator, URAk emana; azken horrek 
ez du berariazko araudirik baina benetako arriskuei buruzko informazioa ematen du.  

LZPak definitutako sektore hau batez ere landa izaera daukaten lurzoruetan zehar 
zabaltzen da, urak har ditzakeenak, zeintzuen arriskuek lurzorua okupatzeko eta 
erabiltzeko nekazaritza eta abeltzaintzako formak baldintzatzen dituzten. 

Irizpide orokorra 

Gaur egun ibai-sisteman posible den funtzionamendurik onena bermatzea urak har 
ditzakeen arloetan. Aldi berean, urak har ditzakeen zona guztiak eta zirkulazio 
hidrologikoaren fluxuak modu naturalean lehengoratzeko eta berreskuratzeko prozesu 
bat abian jartzea. Ubideak etetea, eta erriberen eta uholde-lautaden okupazioa 
galaraztea, eta ibaien erriberak lehengoratzea, ingurumena hobetzeko ekintzak 
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garatuz eta arlo horietan lurzorua okupatzeko eta erabiltzeko moduen berariazko arau-
erregulazioak aplikatuz, ondasunetan eta pertsonengan kalterik ez egiteko. 

Urak har ditzakeen arloetarako artezpideak 

Baldintzatzaile honentzako etorkizuneko berariazko antolaketa artezpideak EAEko 
Barne Arroetako Plan Hidrologikotik (gaur egun egiten ari da) eta Estepona eta Butroe 
ibaietan urak har ditzakeen arloen berariazko zehaztapenetatik eratorriko dira. 

Oraingoz, LZPtik estrategia komun bati helduta, ingurune naturalean jarduteko 
baimenak izapidetzeko egungo protokoloen erabilera indartu behar da, ingurumen 
organo eskudunaren gainbegiratzearekin. 

Horri dagokionez, LZPak hirigintzako garapenak debekatzen ditu 10, 100 eta 500 
urtetako errepikapen aldietako uholdeen eraginpeko gunean, eremu horiek balio 
edafologiko handia daukatelako. Nolanahi ere, eta LZP honetan ezarritako 
murrizpenak errespetatuz, arlo hauetako esku hartze araubidea Ibaien eta Erreken 
Bazterretako LAParen aldaketan araututakoarekin osatuko da. 

Egun uholdeak izateko arriskuak kaltetutako eremuetan kalifikatutako lurzoruetan 
Kantauri Ekialdeko Mugapearen Plan Hidrologikoko arauak aplikatuko dira, LZP honen 
ordenantzen I. eranskinean jasotakoak, itsasoko eta lehorreko jabari publikoari 
atxikitako itsasadarren ertzen esparruan aurreikusitako jarduketak barne.  

Uholde arriskuak ukitutako zonetan kalifikatuta dauden zoruetan, lurzorua uholde 
arriskuaren arabera erabiltzeko irizpideak (antolaketa araudiko I. eranskinean jasota 
daudenak) aplikatu beharko dira.  

Uholde fenomenoentzat arrisku handien duten jarduketen artean hauek daude: Lur-
mugimenduen, eskonbrotegien eta betelanen ondorioz uholde-lautaden altitude-koten 
aldaketa; errepide eta bide berrien maila igotzearen ondorioz oztopoen sorrera; 
uholdeak daudenean zirkulazioa galarazten duten lur-zatien itxiturak eta hesiak 
eraikitzearen ondorioz azaleko drainadura sarearen eraldaketa eta urak har ditzakeen 
ibarren espazioaren zatikatzea. 

Alderdi hidrodinamikoez gain, urak har ditzakeen arloei bereziki lotuta daudenak, 
natura zaintzeko beste alderdi interesgarri daude, ingurune naturalean jarduteko 
proiektuetan ere kontuan izango direnak. Arlo horietako berezko habitatak, 
katalogatutako fauna kudeatzeko arlo garrantzitsuak direnak, zaintzeari buruzkoak 
dira. Arloen araudiak, baldintza honen pean, gai honi buruz dauden babes-erregulazio 
guztiak bildu behar ditu. 

Eremu honen barruan dauden nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategietarako, EAEko 
Landa Garapen Iraunkorreko II. Planean (2007-2013) ageri diren neurrien zabalpena 
edota egokitzapena proposatzen da, eskumena duen nekazaritzako administrazioaren 
aldetik. Horren helburua da urak har ditzakeen lurzoruetan nekazaritza eta 
abeltzaintzako jardunbide ona definitu ahal izatea eta, era berean, landa garapeneko 
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tokiko programetan txertatzea (Mungialdeko Landa Garapeneko Programa – 
Jatamendi Landa Elkartea). 

Butroe eta Estepona ibaiei dagozkien BBAPetan, Uholde Arriskua Kudeatzeko Planak 
egiteko fasean aztertuko dira zehazki finkaturiko biztanle-guneen kontrako defentsaren 
balizko jarduketak. 

DPH ukitzen duten, zortasun edo zaintza guneetan dauden eta urpean gelditzeko 
arriskua duten LPP honetako jarduketek URA (Uraren Euskal Agentzia) agentziaren 
administrazio baimena beharko dute aldez aurretik. 

Uholde arriskuen mapa egitea 

Uholdeen baldintzatzailearen mapa egiteko, informazio eta diagnostikoko I. fasean 
erabili diren mapa tematiko hauetako informazioa txertatu da. 

2.1 Uholdeen mapa (URA) 

 Mapa honetatik kategoria hauek oso-osorik jasotzen dira:  

· 10 urteko errepikatze aldia 

· 100 urteko errepikatze aldia 

· 500 urteko errepikatze aldia 

2.2 1983ko uholdeen mapa: (URAk emana) 

Mapa honetatik, mugatzen duen kategoria bakarra osorik jasotzen da: 

· 1983ko uholdeen eremua. Aurreko hiru errepikapen aldiak hartuz, uholdeen 
eraginpeko gunea zabaltzen du eremu batzuetan, batez ere arlo funtzionalaren 
ekialdean (Mungia eta Fruiz) eta Estepona ibaiaren tarte batean, hirigunearen 
hegoaldean zehazki. 

2.3. Uholdeak izateko arrisku esanguratsua duten eremuak. 

 Kantauri Ekialdeko Mugapearen Plan Hidrologikoari dagokion Uholde Arriskuen 
Aldez Aurretiko Ebaluazioan, uholdeak izateko arrisku handia zehaztu zaien 
lurralde-eremuak jasotzen dira edo 2007/60/EE Zuzentarauan adierazitako 
baldintzetan arrisku hori gauzatzea probabletzat jo zaien lurralde-eremuak.  Hala, 
arrisku esanguratsuko atalaseak ezarri ondoren, uholdeak izateko arrisku 
esanguratsua duten eremuak identifikatzen dira. 

 Zehazki, Mungia Arlo Funtzionalerako Butroe eta Estepona ibaiei dagozkien 
uholdeak izateko arrisku esanguratsua duten eremuak mugatzen dira.  

Mungialdeko arlo funtzionalaren lurraldearentzat sortzen den azken mapak argi eta 
garbi definitzen ditu Butroe ibaiaren erdiko ibarrean Gamiz-Fikatik Gatikaraino jartzen 
diren uholde-arriskuko arloak, hiru errepikapen aldietan. Gainera, balizko uholdeen 
eragina jasotzeko aukera duten beste arlo zabalago batzuk hartzen ditu.   
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5.4.E. AKUIFEROEN ZAURGARRITASUNA 

Ezaugarriak: 

Akuiferoen kutsadura, lixibiatuek edo isurketen sortzen dituzten ezusteko 
istripuengatik, lurraren barruan sartzen direlako eta lurpeko akuiferoak kutsatzen 
dituztelako, berariazko arriskua da, ingurune fisikoan gertatu ahal dena, lekuko 
baliabide naturalentzat arrisku larriak dituena. 

LZPak akuiferoen kutsadura arriskua modu zabalean tratatzea proposatzen du, ondoko 
hauek ere kontuan izanik: lurpeko akuiferoak, eta azaleko uretara eta akuifero 
alubialetara iristen diren substratu iragazgaitzetan azaleko arrasteen ondorioz dagoen 
kutsadura arriskua. Azkenik, sare hidrografikoaren zaurgarritasuna eta hornidura 
kaptazioen kokapena (adibidez iturriak eta urtegiak), babestutako zonen erregistroan 
daudenak, kontuan izaten dira, URAk egiten duen EAEko Barne Arroen Plan 
Hidrologikoko zehaztapenei jarraiki. 

Mungialdean lurpeko akuiferoen errekarga arloen mugaketak zaurgarritasun maila 
“ertain” eta “altuak” hartzen ditu barnean, LZP honetako berariazko irizpideen arabera. 

Irizpide orokorra 

Mungialdeko baliabide hidrologikoen kalitatea zaintzea. Baliabide horiek, gainera, 
tokiko biztanleriak modu intentsuan aprobetxatzen baititu. Baldintzatzaile honen 
eremuan aplikatutako irizpide orokor gisa, lurzorua okupatzeko eta erabiltzeko moduen 
kontrola indartzea proposatu da. Horrela, arrisku-arloetan lurzorura eta azpiko 
akuiferoetara gai kutsagarriak bota ahal dituzten erabilera eta jarduerak egotea ekidin 
nahi da. 

Akuifero zaurgarriak dituzten arloetarako artezpideak 

EAEko Barne Arroen Plan Hidrologikotik eratorri ahal diren beste zehaztapen batzuen 
zain eta akuifero zaurgarriak dituzten arloen tratamenduaren zain. Akuifero zaurgarriak 
dituzten arloen eremuan, LAAen artezpide orokorrak eta nekazaritzaren eta 
basogintzaren LAPak baldintzatzaile honentzat dituen artezpideak aplikatu beharko 
dira, ondoko hauekin osatuta: 

Eremu honen barruan dauden nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategietarako, EAEko 
Landa Garapen Iraunkorreko II. Planean (2007-2013) ageri diren neurrien zabalpena 
edota egokitzapena proposatzen da, eskumena duen nekazaritzako administrazioaren 
aldetik. Horren helburua da akuiferoen kutsaduraren aurrean zaurgarriak diren 
lurzoruetan nekazaritza eta abeltzaintzako jardunbide ona definitu ahal izatea eta, era 
berean, landa garapeneko tokiko programetan txertatzea (Mungialdeko Landa 
Garapeneko Programa – Jatamendi Landa Elkartea). 

Arlo sentikorretan zehar igarotzen diren bide azpiegituretan, lixibiatuen bilketa 
aurreikusiko da, eta lixibiatuak sortu ahal dituzten merkatugai arriskutsuak 
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daramatzaten ibilgailuen zirkulazioa zorrotz kontrolatuko da. Beste hainbeste 
oliobideen azpiegituretan. 

Hiri hondakin solidoak eta substantzia arriskutsuak biltegiratzeko eta tratatzeko 
ekipamenduen kokaera debekatzea. 

Akuiferoen kutsaduran zaurgarritasun handia duten arloetan debekatuta egongo da 
akuiferoak kutsatu ahal dituzten nekazaritzako azpiegiturak eraikitzea edo kokatzea 
(minda-putzuak, simaurtegiak, lurperatze hobiak edo beste). 

Landare-estalkia eta lurzoruaren egitura eraldatzen dituzten eta lurraren berezko 
iragazkortasuna aldatzen duten jarduketen kontrola. 

Gainera, nekazaritzaren eta basogintzaren LAPean (behin-behineko onespena) 
dauden artezpide hauek kontuan izan behar dira: 

- Nekazaritza eta basogintzako jardueretan, kontuan izan behar dira Nekazaritzako 
jardunbide onaren kodetik eratorritako irizpideak (Eusko Jaurlaritzaren 
abenduaren 22ko 390/98 Dekretua eta hori zabaltzen duen 2008ko apirilaren 8ko 
agindua), tratamendu herbizidak, tratamendu fitosanitarioak edo ongarritze 
tratamenduak aplikatzean, akuiferoak kutsa dezaketen dosietaraino ez iristeko 
moduan.  

- Akuiferoak oso zaurgarriak diren zonetan abereei parasitoak kentzeko 
bainuontziren bat dagoenean, bainuontziak iragazgaitzak direla eta erabilera 
bakoitzaren ondoren hondakin urak biltzen direla bermatu behar da. 

- Erregaien, lubrifikatzaileen eta antzeko substantzien erabilera zaindu behar da, 
haiek isurtzea eta erabili ondoren ontziak uztea ekidinez. 

- Mozketen hondakinak ez dira leize eta haitzuloetan utzi behar eta ez dituzte 
barrunbe naturalak estali behar. 

Akuifero zaurgarrien mapa egitea 

Mapa sintetiko hau egiteko, informazio eta diagnostikoko I. fasean erabili diren mapa 
tematiko hauetako informazioa txertatu da: 

3.1 Substratu litologikoaren iragazkortasunaren mapa (EAEko IKS) 

Hortik bi mota hauek jasotzen dira eta bakar batean bateratzen dira: 

· Mota: altua, pitzaduragatik 

· Mota: altua, porositateagatik 

3.2 Akuifero zaurgarrien mapa (EAEko IKS) 

Hortik 3. eta 4. motak jasotzen dira eta kolore-trama bakarrean bateratzen dira: 

· 3. mota: zaurgarritasun ertaina 

· 4. mota: zaurgarritasun handia 
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3.3 Lurzoruak erabiltzeko gomendioen eta murrizpenen mapa: (EAEko IKS) 

Hortik baldintzatzaileen azpimota hauek jaso dira, nekazaritza erabilera 
gomendatzeko. Baldintzatzaile horiek trama bakar batean bateratu dira: 

· a azpi-mota: lurpeko uren babes “handia” 

· b azpi-mota: lurpeko uren babes “ertaina” 
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3.4 Babestutako zonen erregistroan dauden udalerriak hornitzeko kaptazioen mapa 
(URA. EAEko barne arroen plan hidrologikoa. BAPH). 

Mapa hau gaineratzea lortu da, tokiko biztanleriak horniduraren mendetasun handia 
duelako inguruko iturrietan eta kaptazioetan. Horiek gainera, beren errekarga arloetan 
kutsadura prozesuak jasan ditzakete.  

Horri buruz, aipatutako plan hidrologikoak, 132. artikuluak, ondokoa azaltzen du 
hornidurarako urak kaptatzeko zonei buruz: 

1 Hiri horniketarako erabiltzen diren eta babestutako zonen erregistroan sartuta 
dauden kaptazio guztiek babes perimetroa eduki behar dute. Perimetro horretan, 
babestu beharreko arloak mugatu behar dira, kontrol neurriak ezarri behar dira, 
eta lurzoruaren erabilerak eta bertan egin beharreko jarduerak arautu behar dira, 
kaptazioen uraren kalitatean eta zenbatekoan eraginik ez izateko. Hori egiteko 
lehentasun-ordena kaptazioak dakarren arriskuaren arabera eta hornitutako 
biztanleriaren arabera ezarriko da. 

2 Hiri horniketarako urak kaptatzeko zonetan emakida eskaeretan eskatzaileak 
babes-perimetroko proposamen bat sartu ahal du, azterlan tekniko egokiarekin 
justifikatuta. 

3 1. puntuan aipatzen diren babes perimetroak onesten ez diren bitartean, 
kaptazioetako bakoitzerako babes perimetro iragankorrak aplikatuko dira, erradio 
finkoko magnitude batek mugatuak, lurpeko kaptazioen inguruan. Arro 
isurtzailearen kasuan erradio finko hau izango da: 

a. 500 m, 15.000 biztanle baino gehiagorentzat diren hornidura sistemen 
kaptazioetan. 

b. 200 m, 2.000 eta 15.000 biztanle arteko biztanleriarentzat diren hornidura 
sistemen kaptazioetan. 

c. 100 m, 10 eta 2.000 biztanle arteko biztanleriarentzat diren hornidura 
sistemen kaptazioetan. 

4 Babes perimetro iragankor hauen barruan, Jabari Publiko Hidraulikoaren Araudian 
zaintzako zonetarako ezarritako arauak aplikatu beharko dira eta, batez ere, 
kaptatutako ubideak eta bere uren kalitatea babesteko ezartzen direnak. Era 
berean, bereziki kontrolatu eta zainduko dira uraren kalitatea Kontseiluaren 
98/83/CE Zuzentarauan eta 140/2003 Errege Dekretuan (zuzentarau horren 
edukia espainiar legeriari egokitu ziona) ezarritako kalitate maila baino txikiagoa 
izatea ekarri ahal duten erabilera eta jarduera guztiak. 

5 Hiri hornidurarako ur kaptazioen babes parametro iragankor hauen barruan 
kokatzen den edozein baimen edo emakida izapidetzerakoan, aipatutako 
hornidura kudeatzen duen erakundearen txostena beharrezkoa izango da. 

6 Hornidura urtegien kasuan, behin betiko babes perimetroen mugaketak ez du 
bakarrik kontuan izan behar zuzeneko isurketa arroa (lursail bat, zeinaren azaleko 
urak zuzenean urtegira drainatzen diren), baizik eta urtegiari bideratutako balizko 
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erreken arroak ere eta, azkenik, iragazkortasun txikia duten eta beren urak lehen 
aipatutako arroetara isurtzen dituzten arroak. 

7 Ondoko taula honetan, Babestutako Zonen Erregistroan sartuta dauden eta 
biztanleria hornitzeko erabiltzen diren azaleko eta lurpeko ur kaptazioak biltzen 
dira. Kokapenaz gain, babes perimetro iragankorraren erradioa eta dagokien 
hornidura sistema jasotzen dira: 

Zk Erreferentzia Kaptazioa 
UTM X 

ETRS89 
UTM Y 

ETRS89 
Mota (*) Hornidura sistema 

Perimetro  
iragankorraren  

erradioa 
75 CS001432 Sollube-7 519034 4803160 K Bermeo sistema 500 m 
80 CS009037 Sollube-5 519020 4803552 K Bermeo sistema 500 m 
81 CS009038 Sollube-6 518985 4803502 K Bermeo sistema 500 m 
180 EB007011 Laukariz 511488 4797705 U Berreagamendi sistema 100 m 
181 CS001592 Amutzaz 513273 4805864 K Bakio sistema 100 m 
182 CS001587 Infernu erreka 517051 4805517 K Bakio sistema 100 m 
184 CS001586 Karrakola 513198 4806491 K Bakio sistema 100 m 
185 CS001591 San Miguel 514408 4805551 K Bakio sistema 100 m 
186 CS001596 Zabale 513878 4807096 K Bakio sistema 100 m 
188 SN001569 Kimera 508523 4802219 Z Gatika sistema 100 m 
203 CS001589 Elezpuru 512060 4804704 K Maruri-Jatabe sistema 100 m 
204 SN001570 Iñabaso 512130 4804066 Z Maruri-Jatabe sistema 100 m 
205 SN001571 Iñabaso I 512038 4804565 Z Maruri-Jatabe sistema 100 m 
206 CS001600 Iñabaso II 512245 4804484 K Maruri-Jatabe sistema 100 m 
207 CS001590 Katilluzubi 508709 4804263 K Maruri-Jatabe sistema 100 m 
218 CS001601 Luzarraga 516863 4808216 K Luzarraga sistema 100 m 
219 CS001593 Urkitxe 516839 4807753 K Urkitxe sistema 100 m 
233 SN001567 Arrieta 518656 4799241 Z Arrieta sistema 100 m 
234 MN001581 Azkonazulueta 518798 4801408 I Arrieta sistema 100 m 
235 MN001583 Erreka Nagusi 519419 4800799 I Arrieta sistema 100 m 
236 MN001579 Gurutze 518603 4801704 I Arrieta sistema 100 m 
237 MN001577 Zaloneta 518476 4799442 I Arrieta sistema 100 m 
253 SN013001 Arrieta II 518820 4799168 Z Fruiz sistema 100 m 
254 CS001603 Butiondo 518856 4799050 K Fruiz sistema 100 m 
255 CS001599 Orroaga 518937 4799750 K Fruiz sistema 100 m 
256 CS001604 Arkaganeta 517154 4801963 K Arkaganeta sistema 100 m 
257 SN001568 Santillandi 516594 4801671 Z Meñaka sistema 

(mesterika-Emerando-Ametza) 
100 m 

293 MN001585 Arkatxiki 517643 4800321 I Arkatxiki sistema 100 m 
294 MN001578 Gereka 517098 4799190 I Meñakabarrena sistema 100 m 
295 MN001584 Puello 517029 4799192 I Meñakabarrena sistema 100 m 
308 CS001595 San Pelaio 517976 4809621 K San Pelaio sistema 100 m 

(*)Mota: zundaketa (Z), iturburua (I), urtegia (U) eta kaptazioa (K) 

Hortik ateratzen den mapa sintetikoak argi eta garbi definitzen ditu Mungialdeko AF-
aren lurraldeko lurpeko akuiferoak kutsatzeko dauden arrisku-arloak. Substratuaren 
iragazkortasunari buruz dagoen informazioa eta lurpeko urak babesteko erabilera 
baldintzatzaileei buruzko informazioa gehitzean, arrisku honen nondik norakoaren 
xehetasun maila handiagoa lortzen da. 

Azkenik, ibai sareari buruzko informazioa eta ur kaptazioko guneen eta urtegien 
kokapena, 100 metroko babes-perimetroarekin (EAEko Barne Arroen Plan 
Hidrologikoaren irizpidearen arabera), dira akuiferoen zaurgarritasunaren 
baldintzatzaile gainjarria osatzen duten elementuak. 
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5.4.F. PAISAIAREN ZAURGARRITASUNA 

Ezaugarriak 

Paisaiaren zaurgarritasunaren baldintzatzaile gainjarri honen eremuan ikuspegian eta 
paisaian eragin handia duten (eta horrenbestez, paisaiaren ikuspegitik zaurgarriak 
diren) arloak sartzen dira. 

Aukeratutako arloak, oro har, eskualde eremu zabal batetik hartu dira kontuan, baina 
batzuek tokiko ingurunerik hurbilenean soilik dute eragina. 

Ikuspegi honetatik udal plangintzek kalifikatu dituzten arloak proposatzen dira 
(ikusgarritasun handiko gailurrak edo erliebeak).  

Bestalde, EAEko Paisaia Bikainen eta Berezien Katalogo Irekiaren proposamena 
jasotzen da (aurreproiektua), Bakio-Armintza kostaldeko eremua barnean hartzen 
duena. 

Azkenik, arlo hauek Mungialdeko LZPren proposamen berriekin osatu dira. 

Irizpide orokorra 

Baldintza hau sartzerakoan, oinarria da orain dela gutxi paisaia ondare baliotsutzat 
hartu dela (Europako Paisaiaren Hitzarmena) eta beraren balio bereizgarriak gorde eta 
lehengoratu nahia dagoela, lurraren okupazio eta erabilera moduen erregulazio 
bereziaren bidez. 

Paisaia oso zaurgarriak dituzten lurzoruentzako artezpideak 

Paisaia zaurgarriak dituzten arloen eremuan, paisaia tratatzeari buruzko LAAei 
buruzko artezpide orokorrak aplikatu behar dira, baita nekazaritzaren eta 
basogintzaren LAParen behin-behineko onespen dokumentuan baldintza honi buruz 
ezarritakoa ere. Nekazaritzaren eta basogintzaren LAParen VI. eranskinarekin 
(paisaiaren eredua) osatzen da. 

Gainerako baldintzatzaileak aplikatzeko estrategia berberari jarraiki, ingurune 
naturaleko jarduketen baimenak izapidetzeko gaur egungo protokoloen erabilera 
indartzea proposatzen da (IEBE, IEE eta abar), eskumena duen ingurumen organoak 
gainbegiratuta. 

- Eremu honen barruan dauden nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategietarako, 
EAEko Landa Garapen Iraunkorreko II. Planean (2007-2013) ageri diren neurrien 
zabalpena edota egokitzapena proposatzen da, eskumena duen nekazaritzako 
administrazioaren aldetik.  Horren helburua da paisaiaren gaineko eraginen 
aurrean zaurgarriak diren lurzoruetan nekazaritza eta abeltzaintzako jardunbide 
ona definitu ahal izatea eta, era berean, landa garapeneko tokiko programetan 
txertatzea (Mungialdeko Landa Garapeneko Programa – Jatamendi Landa 
Elkartea). 
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- Baldintzatzaile honen eremuan dauden baso-ustiategietarako, basoa antolatzeko 
berariazko planak egitea proposatzen da, paisaia lehengoratzeko tratamendu bat 
kontuan hartzen dutenak, honelako neurriak barnean hartuz: basoko lur-zatiaren 
ertzeko tratamenduak, trazadura zuzenak ekidinez, larreen espazio irekien eta 
hostozabalen zuhaizti sakabanatuen sustapena, landaketa exotikoen berezko 
homogeneitateari eta paisaia sinpletuari aurre egiteko. 

- Gailurren tratamendurako, leku bakoitzerako estetika eta paisaia lehengoratzeko 
berariazko neurriak proposatzen dira, antzeko ekintzekin, adibidez: higadura 
zaurien zuzenketa, eraikitako elementuen berrantolaketa eta sinpletzea, aurriak 
kentzea eta espazio irekien sustapena, eta sute arriskurik gabeko larre leunetan 
abereak ibiltzeko espazio irekien sustapena. 

Paisaia zaurgarrien mapa egitea 

Ez dago mapa hau egiteko erreferentzia homologagarri gisa erabil daiteke oinarrizko 
informaziorik. Udalerri batzuek bakarrik sartu dituzte lurzoru urbaniza ezinaren 
antolaketan paisaia babesteko kategoria batzuk (Bakio, Fruiz, Gatika, Meñaka eta 
Mungia). Bete den irizpide orokorra toki bakoitzean ikuspegirako nabarmentzen diren 
gailur edo erliebe zonak mugatzea izan da. 

LZPan, udalerri mailan babestutako arloez gain, EAEko Paisaia Bikainen Katalogoaren 
proposamena sartzen da, arlo funtzional honetan Bakio-Armintzako kostaldeko eremua 
sartzen duena. 

4.1 Paisaia Bikainen Katalogoaren Aurrerapenean sartutako arloen mapa (EAEko IKS) 

Hortik Bakio-Armintza kostaldeko eremua biltzen da. 

4.2 EAEko udal plangintzako laburpen-mapa (Udalplan) 

Hortik Bakio, Fruiz, Gatika, Meñaka eta Mungiako udal plangintzetan kokatzen diren 
paisaia babesteko zonak biltzen dira. 

4.3 Mungialdeko LZPak proposatutako paisai eragineko arloen mapa 

LZPak eremu hauek proposatu dituzte: 

1-Bakioko San Pelaio mendia  

2-Gatika-Maruriko Margaltza mendia 

3-Gatikako Urrustimendi mendia 

4-Mungiako Gondra eta Erdikolanda mendiak 

5-Mungiako Morterondo mendia 

6-Gatikako Butroeko gazteluko inguruneko mendia 

7-Bakio, Maruri eta Mungiako de Jata-Tallu-Linebaso mendikatea 

8-Maruriko Goikomendiko mendikatea 
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9-Arrieta eta Meñakako Sollube-Irugane-Kurtzegane mendikatea 

10-Laukizko Unbeko mendikatea 

11-Laukiz eta Mungiako Lauromendi-Goikomendi-Berriaga Mendi mendikatea 

12-Gamiz-Fikako Eperlanda-Gamiz Mendi-Urrestimendi-Artadi mendikatea 

13- Santa Marina Mendia, Mungian 

5.4.G. ONURA PUBLIKOKO MENDIAK 

Ezaugarriak 

Zonako jabari publikoko mendien (demaniozkoak) eta ondare mendien arloak: Jabari 
publikoko mendiak onura publikokotzat izendatutako mendiak eta erabilera komunala 
duten mendiak dira. Ondare-mendiak erakunde publikokoak diren eta demaniozkoak 
ez diren mendiak dira. 

Artezpideak 

Udal plangintzak zonako onura publikoko eta ondareko mendien izaera arautzailea eta 
mugatzailea jaso beharko du. Haietan egiten den edozein erabilera-aldaketarako, baso 
administrazioak aldeko txostena egitea beharrezkoa izango da. 

Mendi horietan, Mendien Foru Arauaren II. kapituluan (1. eta 2. atalak) dauden arauak 
aplikatu behar dira: 

- 3/94 Foru Araua, ekainaren 2koa, mendiei eta babestutako espazio naturalen 
administrazioari buruzkoa, ekainaren 28an argitaratua. 

- Martxoaren 20ko 3/2007 Foru Araua, ekainaren 2ko 3/1994 Foru Araua aldatzen 
duena (2007-03-28ko BAO) 

Mapa egitea 

Eguneratutako oinarrizko informazioak arlo funtzionalean dauden eremu hauek 
jasotzen ditu: 

1- Jatamendiko mendi publikoak (132. zk) Bakion 

2- Gaubieta eta Sarratxo mendi publikoak (046. zk) Bakion 

3- Sollubemendiko ondare-mendiak (501. zk) Bakion 

4- Mape-Makatzagako mendi publikoak (058. zk) Arrietan 

5- Meñaka-Ikasta, Seles Zelaieta eta Gibelorriaga mendi-ondareak (412. zk) 
Meñakan eta Arrietan 

6- Unbe mendiko ondare-mendiak (452. zk) Laukitzen 

7- Igartumendi, Malgarratza eta Presa-Buru mendi publikoak (189. zk) Gatikan 

8- Gamizmendi eta Berreaga mendi publikoak (606. zk) Gamiz-Fikan 



 

 

 
 

BEHIN-BETIKO ONESPENERAKO DOKUMENTUA  · mungiako arlo funtzionaleko lzp 

II. liburukia: memoria 2014.10 

 

74 

5.4.H. BERTAKO BASOAK ETA KOMUNITATEKO LEHENTASUNEZKO 
INTERESEKO HABITATAK 

Ezaugarriak 

Baldintzatzaile honetan zenbait espazio sartu dira, bere floraren eta landaretzaren 
ezaugarri esanguratsuak direla-eta kontserbaziorako interes berezia dutelako 
nabarmentzen direnak. 

Arlo hauek ez daukate babeseko arau komunik, baina nolabaiteko arauketa eta 
erabilera-artezpideak dituzte, haietan kontserbazio irizpideak ezartzeko. 

a Lehenik eta behin, bertako landaretza interesgarriko unitateak jaso dira, batez ere 
nolabaiteko garrantzia duten bertako basoek eratua (artadira, hariztia, pagadia eta 
erriberako landaretza), arlo funtzionalaren eremuan daudenak, ekologiaren eta 
paisaiaren ikuspegitik baliotsuak direnak.  

b Lehentasunezko komunitate intereseko habitaten inbentarioa ere sartu da. 

Irizpide orokorra 

Baso autoktonoentzat interesgarriak diren arloak eta lehentasunezko komunitate-
intereseko habitatak gainjarritako baldintzatzaileen mapan sartzean, ekosistemak 
zaintzeko eta kontserbatzeko helburua bilatzeaz gain, BFAko Ingurumen Sailaren 
eskaerei eta Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailburuordetzako Biodibertsitate eta 
Ingurumen Partaidetza Zuzendaritzaren eskaerei erantzuten zaie, hurrenez hurren, 
horiek LZPak espazioak kudeatzeko protokolo berriei egokitzea eta erabilera eta 
kontserbazio planen aplikazioa eskatzen baitituzte. 

Horrela, kudeaketaren arduradun diren tokiko teknikariei eta eremu horietan beren 
jarduerak egiten dituzten bertako biztanleei lurraldeari buruzko informazioa ematen 
zaie. Balio horien zaintza kontuan izan dadin eta ingurumenaren gaineko balizko 
kalteak ekidin ahal izateko eremuen kokapen kartografikoa beharrezkoa da, jarduerak 
baimentzeko protokoloetan IEE prozedura egokiak aplikatzean. 

Artapena izango da alde horiekin lotutako landarediaren inguruko irizpide nagusia eta, 
beraz, horietan jardutea dakarten garapenak egiteko, baldintza bat bete beharko da: 
honako hauek lehenetsiko diren zedarripen eta antolamendu aukeren gaineko 
azterlana egitea: 

- jardunetik kentzea 

- ezinezkoa bada, eremuko gune libreen sistema erreserba eratzea 

- beharrezkoa balitz zuhaitz batzuk kaltetzea, antolamenduaren 
bideragarritasun tekniko-ekonomikoengatik, konpentsazio-neurriak hartzea 
aztertuko litzateke, beste eremu batzuk hostozabalez basoberrituz. 
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Artezpideak 

Antolaketako artezpideak baldintzatzaile honetan sartutako arlo interesgarri mota 
bietako bakoitzerako definitzen dira: landaretza autoktono esanguratsua eta 
lehentasunezko komunitate intereseko habitatak: 

a) Bertako landaretzako arloetako erabileren eta jardueren araubidea aplikatu 
beharreko legeriak eta sektore araudiak ezarritakoa izango da. (11/1997 Foru 
Araua, bertako zenbait baso espezieren berariazko araubideari buruzkoa). Udalak 
10. artikulua aplikatzea gorabehera, justifikatutako kausarik ez dagoen bitartean, 
espezie horien kontserbazioa exijitu behar da, hirigintzako aurreikuspenak dituzten 
eremuetan. 

 Orain dauden zuhaitz masak mantenduko dira. Haien ezaugarria da bertako 
basoko azaleretan daudela. Zuhaitz masa horien tratamendua arboladiak moztuz, 
entresakaz edo bakantzeen bidez egingo dira, espeziea birsortzea lortzeko 
egokiena denaren arabera. Zona horietan sartutako masa naturalak zaintzeko 
baso-lanetarako finantzazio espezifikoko lineak sortzeko aukera aztertuko da. 

 Ondo zaindutako baso autoktonoek erreferentzia izan behar dute udal plangintzan 
Babes Bereziari dagokion kategoria zedarritzeko. 

b) Komunitateko lehentasunezko intereseko habitatek, KIL/BBZ espazioen kanpoan 
egoteagatik berariazko arauketa baten pean ez dauden arren, kontserbatzeko 
konpromiso handiagoa daukate, zonako habitat horien hedaduraren eta 
kontserbazio egoera zehatzaren arabera. 

Bi kasuetan, LZPak dagoen informazioaren aurkezpena homologatu behar du. 
Gainera, bi arloen babes mailak homologatu nahi ditu; horrela, kontuan izan beharreko 
baldintzatzaile gisa erabili ahalko da obrak baimentzeko protokoloetan eta ingurune 
fisikoko jardueretan. 

Mapa egitea 

Mungialdeko baso autoktonoentzat eta habitatentzat interesgarriak diren arloak 
jasotzen dituen kartografia mapa tematikoetan dagoen informazioa integratuz egin da. 
Mapa hori LZParen informazio eta diagnostikoko I. fasean erabili ziren. 

6.1 Eskualdearentzat esanguratsua delako interesa duen bertako landaretza 
interesgarriaren mapa (Eusko Jaurlaritza, 2007, eta berrikuspena, 2009) 

Baldintza honetan, arloko interes handieneko landaretza naturaleko unitateak sartzen 
dira, hala nola bertako zuhaiztiak eta palaxuak. 

LZP honek Eusko Jaurlaritzak eginiko kartografia onartzen du. Halere, kartografia 
honetan zenbait oker daude. Beraz, udal plangintzek zuzenketak egin beharko dituzte, 
LZP honen irizpideen garapen xehatuan. 



 

 

 
 

BEHIN-BETIKO ONESPENERAKO DOKUMENTUA  · mungiako arlo funtzionaleko lzp 

II. liburukia: memoria 2014.10 

 

76 

Aurreko atalek eskaintzen duten lurraldearen ikuspegia osatzen du baldintzatzaile 
honek. Hemen, eskualdearentzat esanguratsua delako landaretzaren 
biodibertsitatearentzat interesgarriak diren landaretza natural edo autoktonoko 
komunitateak edo habitatak baloratzen dira. 

Oro har, atal honetan jasotako bertako basoen arloak kudeatzeko, 11/97 Foru Araua 
(BFA) aplikatu beharra dago, baso espezieak babesteko eta kontserbatzeko araubide 
juridiko bat ezartzen duena. 

Komunitateko habitaten kodea erantsi da, landaretza naturalaren unitateen eta 
komunitate intereseko habitaten arteko korrespondentzia ezagutzeko. 

Sinboloak: -KIH (kodea): Komunitate Intereseko Habitatak 

 -LKIH* (kodea): Lehentasuna duten Komunitate Intereseko Habitatak 

Arlo funtzionalaren eremuan aukeratu diren landaretza natural edo autoktonoko 
unitateak hauek dira: 

BERTAKO BASOAK             KODEA 

- Urkidia 

- Haltzadia/kantauriarra       LKIH*(91EO*) 

- Gurbizti edo sastraka altu-termoatlantikoa 

- Artadia/kantauriarra     KIH(9340) 

- Hariztia/azidofiloa/basoa/mistoa/atlantikoa KIH(9230) 

- 13. unitatearen fase gaztea edota degradatua KIH(9230) 

- Lizardia-zumardia 

- Ameztia       KIH(9230) 

- Sahastia 

- Bertako palaxuak 

6.2 Lehentasuna duten komunitate intereseko habitaten mapa (Eusko Jaurlaritza, 
2007, eta 2009ko berrikuspena) 

2007/2009ko Eusko Jaurlaritzaren Landaretzaren eta Habitaten Maparen kartografia 
beretik dator. Europako Habitat Zuzentarauan dauden lehenetsitako komunitate 
intereseko habitaten zerrenda sartzen da hemen, aurreko mapako landaretza 
naturaleko unitateak izendatzeko legendaren beste terminologia baten aplikazioa 
dakarrena. 

Haltz eta lizarrezko erriberako basoak (haltzadi kantauriarra) .................... LKIH*(91EO) 

Txilardi aurrekoa, lehorra, kostaldekoa, atlantikoa, Erica vagans-

ekin ............................................................................................................ LKIH (4040*) 

Mendiko larre silizikola azidofiloak, Agrostis eta Nardus-ekin  .................... LKIH.(6230*) 
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Belardi erdi-naturalak eta sasien faziesa, substratu lehor 

karbonatatuetan, ongarritze txikiarekin, Festuco-Brometalia 

komunitate botanikokoak, eta floran orkidea askorekin................................ LKIH(6210*) 

5.4.I.KORRIDORE EKOLOGIKOAK 

Ezaugarriak 

Baldintzatzaile honetan korridore ekologikoak sartzen dira, LZP honetan jotzen delako 
ingurumenaren aldetik sentikorrak diren zonen kualitateak betetzen dituztela, 
Ingurumena babesteko 3/1998 Legean jasotako kontzeptuaren arabera. 

Bestalde, nekazaritzaren eta basogintzaren LAPak korridore ekologikoak ingurune 
fisikoaren baldintzatzaile gainjarri gisa sartzea sustatzen du. Era berean, LAAen gaur 
egungo berrikuspenak korridore ekologikoen kontserbazioaren eta sustapenaren 
garrantzia nabarmentzen du. 

Irizpide orokorra 

EAEko Korridore Ekologikoen Sareak basa-espezieak dituzten natur guneen arteko 
konexio funtzionala gordetzeko eta lehengoratzeko beharrizanari erantzuten dio, basa-
espezieen populazio murritzek isolamendurako joera baitute. Korridore ekologikoak 
ezarriz, Natura 2000 Sarearen barruan jasotzen diren komunitate intereseko habitaten 
konexioa eta koherentzia ekologikoa sustatzen dira, baita natur babeseko araudirik 
eduki ez arren balio ekologiko nabarmena daukaten beste arlo batzuena ere.  

Korridore ekologikoen sarea ondoko hauek osatzen dute: gune-arloak, loturako arlo eta 
korridoreak, leuntze arloak, eta konexio-interes bereziko ibai-tarteak. 

Mungialdeko arlo funtzionalean, Gamiz-Fikan leuntze arloko zona bat eta Urdaibaiko 
ibai-sareko tarte txikiak bar datoz.  

Leuntze arloa modu marjinalean mugatzen da, arlo funtzionalaren hego-ekialdeko 
muturrean. Urkulu-Gautxu mendiaren hego-mendebaldeko hegalaren zati batean 
eragina du, Gamiz-Fika udal mugartean, korridore ekologiko leuntzaile bat, EAEko 
natur gune babestuen arteko konektibitate ekologikoa bermatzeko funtzioa duena, 
kasu honetan, Urkiolako parke naturalaren eta Urdaibaiko Biosferaren Erreserbaren 
artean. 

Urdaibaiko Ibai Sareak Arrieta udal mugartean Mape eta Artolako troketako goi-
ibarrean eragina du, eta Korridore Ekologikoen Sarean sartzen da, konexio interes 
bereziko ibai-tarte gisa. Ildo horri jarraiki, eta ibai-tarteek interes ekologikoko natur 
guneen konektore gisa duten interesa kontuan izanik, LZPak adierazten du 
beharrezkoa dela Butroe ibaia ibai-korridore ekologikotzat jotzea, Plentziako 
itsasadarra eta kostaldea Urdaibairekin konektatzen dituena. LZPak korridore 
proposamen hau biltzen du. Bertan, ubideaz gain, inguruko bertako zuhaizti 
interesgarriak jasotzen dira. 
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Leuntze arloak nekazaritza eta abeltzaintzako paisaiek eratzen dituzte eta, neurri 
txikiagoan, landaretza naturaleko teselek, oro har hedapen mugatukoak. Zona hauen 
kudeaketaren helburuak hauek dira: eraginen prebentzioa, landaretza naturalaren 
osagaiak kontserbatzea eta (beharrezkoa balitz) lehengoratzea, eta nekazaritzako, 
basogintzako, abeltzaintzako eta ehizako aprobetxamenduen ustiapen iraunkorra. 

Artezpideak 

Korridore ekologiko izendatutako arloen eremuan, nekazaritzaren eta basogintzaren 
LAPean ezarritako artezpide orokorrak aplikatu behar dira. Hauek dira: 

- Baso gaietan eskuduna den sailaren baimena beharko da korridore 
ekologikoetako palaxuen, zuhaiztien eta erriberen landaretzaren gaineko 
baimenetarako, jarduketa horiek basa animalientzako babes gaitasuna murriztu 
ahal badute. 

- Egungo egoera eta ezaugarri fisikoak eta biologikoak nabarmen aldatzen dituzten 
hirigintzako eta eraikuntzako jardunen korridore ekologikoak babesten 
ahaleginduko da, baita azpiegitura lineal berrienak ere, landa-bideak eta pistak 
barne hartuta. Jarduketa horiek IEE prozeduren pean egongo dira, gaian 
indarrean dagoen araudiaren arabera. 

- Korridore ekologiko batean dagoen edozein eraikuntza erabilerak bereziki 
kontrolatu behar ditu faunan ondorio negatiboak izan ditzakeen balizko kutsadura 
akustikoa, uren kutsadura eta abar. 

- Korridore ekologikoetan ingurumena hobetzeko jarduketak eta, oro har, 
ingurunearen progresio ekologikoan joera positiboa daukatenak sustatuko dira. 

- Larreetako eta nekazaritza finketako mugetako eta erreketako zuhaiztiak, 
palaxuak, landarezko estalkiak, eta orlako eta erriberako landatzea sortzea eta 
mantentzea bultzatuko da. Zuhaitz eta zuhaixken konbinazioa erabiltzea sustatuko 
da, giroa ahalik eta oihandarrena izan dadin. 

- Korridore ekologikoen eragina duten zonetan, basa-animalien joan-etorria 
mesedetuko da, hezeguneak edo istildutako zonak lehengoratuz eta mantenduz, 
eta ehiza motako itxituren ordez iragazkorragoak direnak jarriz. 

- Zona hauetako baso-lanak ugaztun handien, hegazti jakin batzuen eta batez ere 
EAEn mehatxupeko espezie gisa katalogatuta dauden animali espezieen aralditik 
eta hazkuntza alditik kanpo egiteko ahalegina egin behar da 

- LZPak proposatu duen Butroe ibaiaren korridore ekologikoaren barruan, kontu 
berezia izango da europar bisoia kontserbatzeko, espezie hori komunitate-eremu 
osoan baitago mehatxupean. 

- Udal plangintzek beren tokiko lotura ekologikoko sarea zehaztea gomendatzen da 
artikulu honetan bildutako irizpideak oinarri hartuta. 
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Korridore Ekologikoen Mapa 

EAEko Korridore Ekologikoen Sarearen kartografia orokorrean oinarrituta, Mungialdeko 
arlo funtzionalaren korridore ekologikoaren mapa egin da. Horrek eremu hauek 
jasotzen ditu: 

- Urdaibai-Urkiolako korridore ekologikoko leuntze arloa. Haren eremua hego-
ekialdeko muturretik sartzen da arlo funtzionalean, Atxispeko trokan eta Urkulu-
Gantxu mendiaren hegaletan, Gamiz-Fika udal mugartean. 

-  Hidrografiko sare guztia arlo funtzionaleko tarte osoa, baina ibilbide osoa sartzeko 
bokazioarekin. 

- Ibai-ingurunearekin zerikusia duten zuhaitzak eta inguruko zuhaizti interesgarriak.  

5.4.J. HEZEGUNEAK ETA KOSTALDEA BABESTEKO ARLOAK 

Ezaugarriak 

Baldintzatzaile honetan, hezeguneen eta kostaldearen babes-arloak biltzen dira. 

Hezeguneak dira oso erliebe laua duten zonak, beren osotasunean hurbileko 
geografiaren aldean eremu topografikoki deprimitua eratzen dutenak. Ekosistema oso 
irekiak eta dinamikoak osatzen dituzte, ingurumen-aldaketen pean daude eta beren 
inguruneko sistemekin maila handiko elkarreragina daukate. Haiek dauden formazio 
geologikoek lurpeko ur-fluxu esanguratsua ahalbideratzeko moduko iragazkortasuna 
dute eta haien gainean ubideak doaz, oro har erratikoak, modu iraunkorrean nahiz 
efimeroan, uholdeetan zonaren proportzio zabala estaltzen dutenak. 

Lurraldearen Zatiko Plan honen ondorioetarako, kostaldea babesteko arloak izango 
dira izaera berezia dutelako edo ingurumen-balio esanguratsuak dituztelako 
kontserbaziorako balio gorena duten kostaldeko arlo egokiek.  

Artezpideak 

- Hezeguneen antolaketa eta esku hartzeko araubidea aplikatu behar den sektoreko 
legerian ezarritakoa izango da: 

· II. taldeko hezeguneak, EAEko Hezeguneen Lurraldearen Arlo Planean 
definituak, dokumentu horrek arautzen ditu. 

· III. taldeko hezeguneak, EAEko Hezeguneen Hezeguneen Lurraldearen Arlo 
Planean sartuak, udal plangintzaren araberakoak izango dira. Plangintzak 
ezarriko du haien arauketa, beharrezkoa balitz.  

- Kostaldearen antolaketa eta esku hartzearen araubidea kostaldea antolatzeko 
lurraldearen arlo plan egokian ezarritakoak izango dira.  

- Aurrekoa gorabehera, beti kontuan izan beharko da Kostaldeei buruzko uztailaren 
28ko 22/1988 Legeak ukitutako lurzoruetan itsasoko eta lehorreko jabari publikoak 
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eta beraren mugakide diren lurrak lege horren II. tituluan ezarritako mugaketa eta 
zortasunen pean egongo direla.  

 Itsasoko eta lehorreko jabari publikoaren erabilera Kostaldeen 22/1988 Legearen 
31 eta 32. artikuluetan xedatutakoaren arabera arautuko dira.  

 Igarotzeko, babesteko eta itsasora iristeko zortasunak eta haien mugapenak lege 
horretako II. tituluko II. kapituluan azaltzen dira. Era berean, eragin zonaren 
zortasuna kontuan izan behar da, titulu horren IV. kapituluan xedatutakoaren 
arabera.  

Mapa egitea 

Baldintzatzaile honen kartografia hezeguneen LAParen eta kostaldeko LAParen 
integrazioarekin egin da: 

1 Mungialdeko hezeguneen inbentarioa, indarrean dagoen hezeguneen LAPean 
sartuak. 

 Indarrean dauden hezeguneen LAPak hezegune hauek biltzen ditu, II. eta III. 
taldeei dagozkienak: 

– II. taldeko hezeguneak (kostaldeko hezeguneak) 

AIB.2 –Butroeko itsasadarra 

· Plentzia-Butroe itsasadarreko ubidearen eta Paladoseko ibarraren (Gatika) 
babes bereziko zona (EP.4). 

· Arbinako presako (Gatika) erriberetako ingurumen hobekuntzako zona 
(MA.8). 

– III. taldeko hezeguneak (barnealdeko hezeguneak) 

 Hezeguneen inbentarioaren berrikuspenak, 2011ko maiatzaren 3ko aginduz 
onetsia, III. taldeko hezeguneen zerrenda hau dauka. Izan ere, haietako batzuk 
zuzeneko baliabide hidrologikoak dira (hornidurako urtegiak) eta beste batzuek 
Butroe ibaiaren ibarretako alubialaren lurpeko akuiferoa elikatzen eta arautzen 
dute: 

 a) Balio ekologiko “ertaineko” arloak 

B10B2-1  - Gatikako ibarra 
B10B2-3 - Mungia-Billelako ibarra 
B10B2-4 - IturriBaltzagako ibarra.1 
B10B2-5 - IturriBaltzagako ibarra.2 
B10B2-6 - IturriBaltzagako ibarra.3 
B10B2-7 - IturriBaltzagako ibarra.4 
B10B2-8 - Garaioltze-Magdalenako ibarra 
B10B2-9 - Magdalenako ibarra.1 
B10B2-10 - Magdalenako ibarra.2 
B10B2-11 - Belakoko ibarra.1 
B10B2-12 –Belakoko ibarra.2 
B10B2-13 –Ibarrako ibarra.1 
B10B2-14 –Ibarrako ibarra.2 
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B10B2-16 –Magdalenako baso istiltsua 
EB20 –Laukariz-Olaetako urtegia 
IB1 –Egotaldeko aintzira 

 b) Balio ekologiko “txikiko” arloak: 

B10B2-2 –Gatikako putzua 
B10B2-15 –Ibarrako ibarra.3 
EB30 –Berriagako urtegia 

 Izanik: 

B zk - Hezegune naturalak 
EB.zk - Hezegune artifizialak-Urtegiak 
IB.zk - Aintzirak 

Hezeguneen zerrenda honi dagokionez, kontuan izan behar dugu III. taldeko 
hezeguneen zerrenda berrian Butroe ibaiko goi-ibarreko belardi-ihitzak bakarrik sartzen 
direla (Gamiz/Fika-Mungia), eta, harrigarria bada ere, Butroe ibaiaren beheko ibarreko 
belardi-ihitza ugariak kanpoan geratzen direla. Halere, bi eremuak “Butroe ibaiaren 
ibarren ibai sistema” babes bereziko taldean sartzen dira LZPan. 

2. Kostaldearen LAP 

Kostaldeko berariazko antolaketa zonak LAParen babes berezikoak, Ingurumena 
hobetzea eta Hiri-hondartzak lirateke: 

a. Babes zorrotz eta bereziko zonak (BZB): kontserbatzeko balio gorena duten 
arloak sartzen dira hemen. Besteak beste ondoko paraje hauek sartzen dira 
hemen: Gaztelugatxeko hondartza naturalak (E) Gaztelugatxe-Atxondoko E 
kostaldeko tartean, eta Bakioko W kostalde tartea Usategi-Portumeko senadira, 
Andiñoko hondartza naturala barne. 

b. Babes bateragarri eta bereziko zonak (BBB): ekologi, ingurumen edota paisai 
balio oso garrantzitsuak izanik balio hauen kontserbazioa beren lehen mailako 
baliabideen aprobetxamenduarekin (oro har nekazaritza, abeltzaintza eta 
basogintzakoak) bateratu behar dituzten arloak dira. BZB zonaren atzetik 
kostaldeko bigarren aurrealdean sei esparruren bidez eratzen da:  

- Atxondo-Portume 

- Ganbieta-Portaleku 

- Errenteria 

- Atxulo  

- Mendialde 

- Urizarreta 

c. Hiri-hondartzak: Bakio 

d. Ingurumena hobetzea (IH: ekosistemak hobetzea): Ekologia, ingurumen edota 
paisaia balio garrantzi handiak izan arren hainbat motatako eta mailatako aldaketa 
antropikoak izan dituzten guneak dira, baina aldaketa horiek konpontzeko 
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modukoak dira. Kategoria horren barruan sartzen dira kontserbazio maila altua 
edo oso altua duten aldeak, eta horien artean, harizti azidofiloko baso autoktonoak 
eta baso misto atlantikoko hariztiak daude; izan ere, narriadura fasea ikusita, 
komeni da horiek lehengoratzea. Ingurumen balio handiko sastrakek eta 
zuhaixkek osaturiko sastraka kantabriarren zonaldeak ere sartzen dira, baso 
autoktonoko narriadura maila duten horietako bai dagozkionak.  

e. Ingurumena hobetzea (IB: Lehengoratu beharreko zonalde narriatuak): Gizakiaren 
ekintzak narriaturiko aldeak ere sartzen dira sailkapen horretan, aurreko 
antolamendu kategoriakoak baino lehengoratze ahalmen eta ingurumen balio 
txikiagoa dutenak. Txilardi-otadi-iraleku atlantikoak sartzen dira azpikategoria 
honetan, baita dragatuetako deposituak dituzten marea arteko guneetako 
betelanen aldeak, hartxingadien aldeak eta babes bereziko aldeen inguruan 
narriaturiko eremuak ere. Hortaz, lehengoratu beharra dute.  

3. Kostaldeen 22/1988 Legea betetzeko erreferentzia-lerro hauek jasotzen dira:  

- Itsasoko erriberaren lerroa 

- Itsasoko eta Lehorreko Jabari Publikoaren mugaketa lerroa 

- Babes zortasuneko lerroa 

5.4.K. BASOETAKO SUTEEN ARRISKUAK 

Ezaugarriak 

Basoetako suteak berariazko eta garrantzizko arrisku naturala dira kantauriar 
erlaitzean. Sarritan agertzen dira eta haren ondorioek ondasun eta pertsonen gaineko 
kalteak baino haratago doaz: natur baliabideetan eta lurraldearen ezaugarri 
hidrogeologikoetan eta higadura ezaugarrietan eragina izaten dute. 

Informazio honekin mugatutako eremuak baso-suteen arrisku handiak dituzten arlo 
homogeneoak dira, arrisku hori landare-estalki oso pirofitoaren ezaugarri erregaien 
ondorio denean. Askotan koniferoen eta eukalipto exotikoen eremu jarraitu eta 
homogeneoek eratzen dituzte horrelako arloak, baina baita bertoko landareen eremuek 
ere (adibidez, ote eta txilarren sastrakadiak). 

Landaretza motaz gain, baso-suteen arriskurik handiena duten arloek beste ezaugarri 
batzuk dituzte, topografiaren arlokoak, hala nola, hegoaldera ematen duten hegaletan 
egotea (sargoriaren mende baitaude) eta airea geldi egotea mesedetzen duten 
erliebeetan egotea (Venturi efektua).  

Irizpide orokorra 

Antolaketako irizpide orokorraren bidez, suteen arrisku maila gutxitu nahi da. 
Horretarako, dagoen baso-paisaian esku hartuko da, aurre-neurriak sartuz eta 
arriskurik handiena sortzen duten baldintzak eraldatuz. 
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Neurri hauek, gehien bat, suteak prebenitzeko baso-kudeaketaren indartzea dira. Kasu 
askotan, neurri horiek muga zorrotzak sor ditzakete lurzoruaren okupazio eta erabilera 
moduetan, azpiko kategorietan. 

Artezpideak 

Arlo hauentzako berariazko antolaketa artezpideek indarrean dauden dokumentu 
instituzionalak kontuan hartzea ekarriko dute, adibidez, kasu honetan, Euskal Baso 
Plana eta suteak prebenitzeko baso-kudeaketarako haren berariazko zehaztapenak. 

Baso-suteetarako arrisku handien duten jarduketen artean hauek daude:  

- Baso-landare pirofitoen azalera homogeneo handiak sortzea, segurtasun baldintza 
egokiak gabe landaretza erretzen duten basogintzako jardunak, larreak eta 
sastrakak kontrolik gabe erretzea, atsedenlekuetan ardura gabe jokatzea, baso-
bideetatik motordun ibilgailuekin ibiltzea eta abar. 

- Baso-suteen arriskua duten lurzoru hauen baso-antolaketa iraunkorreko planek 
arrisku hau aipatu behar dute eta dokumentu teknikoan berariaz sartu behar dute. 
Mendiaren kudeaketaren gizarte, ekoizpen eta ingurumen alderdi guztiak sartzen 
dituzten proposamen zehatzak egin behar dituzte, besteak beste, suteak 
prebenitzeko basogintza aplikatzea, sute arriskurik gabeko espazio irekien 
sustapena, paisaia zatikatzea eta dibertsifikatzea, abeltzaintza estentsiboa 
gehitzea, aisialdi erabileraren antolaketa, eta nekazaritza eta basogintzako 
administrazio eskudunak jardunbide egokiko kode bat egitea, nekazaritza, 
abeltzaintza eta basogintzako ustiategien jarduerak egokitzea kontuan hartzen 
duena. 

- Eremu honen barruan dauden nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategietarako, 
EAEko Landa Garapen Iraunkorreko II. Planean (2007-2013) ageri diren neurrien 
zabalpena edota egokitzapena proposatzen da, eskumena duen nekazaritzako 
administrazioaren aldetik.  Horren helburua da sute arriskua duten lurzoruetan 
nekazaritza eta abeltzaintzako jardunbide ona definitu ahal izatea eta, era berean, 
landa garapeneko tokiko programetan txertatzea (Mungialdeko Landa 
Garapeneko Programa – Jatamendi Landa Elkartea). 

Mapa egitea 

Baso-suteen arriskuen mapa egiteko, informazio eta diagnostikoko I. fasean erabili 
diren mapa tematiko hauetako informazioa txertatu da. 

5.1 Esposaketen eta orientazioen mapa (EAEko IKS) 

Mapa honetatik, hegoaldeko sargoriek suteak sortzeko arriskua dakartenez gero, 
osagai horien eragin handiko orientazio unitateak biltzen dira. 

- Hegoaldea 

- Hego-ekialdea 

- Hego-mendebaldea 
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- Haize guztiak 

5.2 Landaretzaren eta habitaten mapa (2007/2009) 

Hemen oso erregai diren landaretza-unitateak jasotzen dira, adibidez, koniferak eta 
eukaliptoak, eta txilardia, otadia eta iratzedia. 

Mungialdeko AF-aren lurraldearentzat ateratzen den eremuak baso-suteen arriskuak 
dituzten arloak definitzen ditu. Eremu horiek basoko paisaiaren azalera zabal batean 
pilatzen dira, lurraldearen iparraldean, batez ere hegoaldera ematen duten isurialde 
altuetan, Jatako mendietatik (NW) Sollube eta Arkotxa mendietaraino. 

5.5. INGURUMENA HOBETZEKO JARDUKETAK 

Ezaugarriak 

Ingurumenaren hobekuntza jarduketa multzo bat da. Arlo funtzionalean eremu fisiko 
ezberdinei bideratuta dago: 

a Kokapen puntualeko eremu degradatuak: harrobiak, kutsatuta egon daitezkeen 
lurrak (hondakindegiak, eskonbrotegiak, industriako aurriak etab). Eremu hauetan 
jarduketa zehatzak egin behar dira ingurumenaren aldetik lehengoratzeko. 

b LAPetan ingurumen hobekuntzakotzat kalifikatutako eremuak, hezeguneak, 
kostaldea eta ibai eta erreken bazterrak. 

Irizpide orokorra 

Kasu guztietan, arlo hauen antolaketaren helburua haien eraldaketa da, gaur egungo 
egoera arloaren potentzialtasun ekologikotik hurbilago dagoen egoera batera 
eramateko edo, hori ezinezkoa balitz, paisaian integratzeko. 

Arlo funtzionaleko eremua 

Kostaldeko LAPak ingurumena hobetzeko arloak definitzen ditu kostaldean, Bakio udal 
mugartean. 

Hezeguneen LAPak kategoria honetako beste arlo batzuk definitzen ditu, Butroeko 
itsasadarraren eremuan, Arbinan, Gatika mugartean. 

Ibai eta Erreken Bazterren Antolaketako LAPak eta EAEko Ibaien Ezaugarrien 
Azterlanak ibai-sarean zehar zabalduta dauden lehengoratu beharreko bazterrak 
definitzen dituzte. 

EAEn abandonatutako meatze-ustiategien inbentariotik (Energiaren Euskal Erakundea, 
1996) abandonatutako harrobiak jasotzen dira, arlo funtzionalean zehar sakabanatuta 
daudenak.  

Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruen inbentariotik (IHOBE 2008) aktibo ez dauden 
kokapenak eta inbentariatutako hondakindegiak ingurumena hobetzeko arlo gisa 
jasotzen dira. 
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Artezpideak 

Aktibo ez dauden edo erabiltzen ez diren harrobiak ekainaren 20ko 115/2000 
Dekretuan (ateratze jarduerek ukitutako natur gunea lehengoratzeari buruzkoan) edo 
hura ordezkatzen duenean ezarritakoaren arabera lehengoratuko dira. 

Kutsagarria izan daitekeen jarduera edo instalazio bat daukaten edo eduki duten 
lurzoruen kasuan (lurraren kutsadura prebenitzeko eta zuzentzeko otsailaren 4ko 
1/2005 Legearen II. eranskinaren arabera), EAEko ingurumen organoak lurzoruaren 
kalitatearen aitorpena eskatuko du, lege horrek ezarritako prozeduraren arabera eta 
Hondakin eta Lurzoru Kutsatuei buruzko, 22/2011 Legearen V. Tituluaren arabera. 

Plangintzako estrategia 

Ingurumenaren hobekuntza kontserbazio aktiboko kontzeptua da, nolabaiteko 
potentzialitate ekologikoa daukaten arlo degradatuak lehengoratzeko. Berez kategoria 
bat osatzeko garrantzi nahikoa ez daukanez gero, lurraldean lortu nahi den eboluzio 
prozesuaren barruan jarduketa puntualen multzotzat jotzen da. 

Nahi dugun agertokiaren paisaia 

Igaro den denboran, 2007ko arlo degradatuen inbentarioko lekuak lehengoratzeko 
egiten diren ingurumen hobekuntzako jarduketak errealitatea dira, eta arlo horietan 
ingurumena modu mailakatuan lehengoratu da. 

Harrobi batzuetan egindako jarduketei esker, lurraldearen interpretazio geologikoko 
guneak kokatu dira. Antzinako hondakindegiak eta eskonbrotegiak, espezie egokiekin 
birlandatuta, gaur egun jendeak erabil ditzakeen atsedenguneak jartzeko leku egokiak 
dira.  

Eremuetako batzuk, aipatutako LAPetan markatuak, ingurumen hobekuntzako 
jarduketen xede izan direnak, une honetan balio handiagoko natur guneak dira. 
Haietan espezie inbaditzaileak kendu dira edo lehenago egoera kritikoan zeuden 
komunitateak birlandatu dira (larreak-txilardiak, hostozabalen basoak etab). Horrek 
jarduketa horiek modu mailakatuan bertan behera uztea dakar, eta arlo horiek beren 
kategoria potentzial elkartuaren ezaugarriak izatea lortzen da horrela. 



 

 

 
 

BEHIN-BETIKO ONESPENERAKO DOKUMENTUA  · mungiako arlo funtzionaleko lzp 

II. liburukia: memoria 2014.10 

 

86 

5.6. INGURUNE NATURALAREN EZAUGARRI NABARMENAK 

5.6.A. SARRERA 

LZP honen ondorioetarako, natur ingurunearen osagai nabarmenek ingurumen, natur 
eta ekologi balio handiko puntu interesgarriak, edo gai zehatzetan garrantzi berezia 
duten puntuak, beren berezitasunekin arlo funtzionalaren natur ondarean integratzen 
direnak, izaera irekiarekin mugatzen edo izendatzen dituzte.  

Aztertzen dituen azterlan xehatu bat behar dute tokiak dira. Plangintza orokorra edo 
garapeneko plangintza dira eremuaren eta bere babes araubidearen babesa 
burutzearen arduraduna, beharrezkoa balitz, baita behin betiko antolaketa egiteko 
arduraduna ere. 

Natur ingurunearen osagai nabarmen hauek hartuko dira kontuan:  

- EAEko mehatxupeko flora eta beste elementu interesgarri batzuk 

- EAEko mehatxupeko fauna 

-  Interes geologikoa 

5.6.B. EAEKO MEHATXUPEKO FLORA ETA BESTE ELEMENTU 
INTERESGARRI BATZUK 

Ezaugarriak: 

Hemen, kontserbaziorako interes berezia duten mehatxupeko florako espezie jakin 
batzuk dauden lauki multzo bat sartzen da. 

Espezie hauek babeseko arau komuna dute, Natura Kontserbatzeko ekainaren 30eko 
16/1994 Legetik eratorria, eta gerora onesten diren kudeaketa planak.  

Bestalde, EAEko zuhaitz berezien katalogo aurrekoan zeuden bi zuhaitz ere sartu dira. 
Ez dira ageri zuhaitz interesgarri gisa Eusko Jaurlaritzaren 265/1995 Dekretuan, baina 
babesa merezi dute, ezaugarri bereziak dituztelako. 

Irizpide orokorra 

Mehatxupeko flora informazio garrantzitsuko mapa batean sartzean, lehenengo 
helburua BFAko Ingurumen Sailaren eta Eusko Jaurlaritzako Biodibertsitate Sailaren 
eskaerei erantzutea da. Sail horiek eskatu dute LZPak espazioak kudeatzeko protokolo 
berriei egokitzeko eta erabilera eta kontserbazio planak aplikatzeko. 

Era berean, kudeaketaren arduradun diren tokiko teknikariei eta arlo horietan jarduerak 
egiten dituzten tokiko biztanleei lekuan bertan informazioa eman nahi zaie. Eremuen 
kokapen kartografikoa beharrezkoa da balio horien zainketa kontuan izan dadin eta 
ingurumenaren balizko eraginak ekidin daitezen. 
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Artezpideak 

Antolaketa artezpideak katalogatutako flora espezieen banaketako arlo berezietarako 
definitzen dira. Gaur egungo arauketa EAEko Natura Babesteko Legearen testu 
bategina onartzen duen apirilaren 15eko 1/2014 Legegintzako Dekretua eta EAEko 
mehatxupeko florako espezieen katalogoen zehaztapenetan eta espezieak kudeatzeko 
plan egokietan zehazten da. 

Zuhaitz espezie interesgarrien kasuan, proposatzen da haien tratamendua EAEko 
zuhaitz berezien behin betiko katalogoa onesten duen dekretuaren arabera bereziak 
diren zuhaitzen baliokidea izan dadila. Maiatzaren 16ko 265/1995 Dekretuak 3 eta 4. 
artikuluetan ezartzen du behin betiko katalogoan sartutako zuhaitzen babes araubidea, 
areagotzen dena otsailaren 11ko 23/1997 Dekretuaren bitartez, zuhaitz berezien bigarren adierazpen 
bat egiten duena 

LZP honek zuhaitz horien existentzia adierazten du. Haiek aztertzen dituen azterlan 
xehatu bat beharko dute. Garapeneko plangintza orokorra da eremuaren eta bere 
babes ingurunearen babesa burutzearen arduraduna, beharrezkoa balitz, baita behin 
betiko antolaketa egiteko arduraduna ere. 

Arriskuan dauden espezietzat katalogaturiko landareak dituzten eremuek erreferentzia 
izan behar dute udal plangintzan Babes Bereziko kategoria zedarritzeko. 

Mapa egitea 

1. Mungiako mehatxupeko florako espezieak ageri diren laukiak biltzen dituen 
kartografia Eusko Jaurlaritzako ingurumen kartografiatik dator. Informazioa EAEko 
mehatxupeko espezieen euskal katalogotik dator. Orain arte ez dira Mungian 
inbentariatutako espezieen kudeaketa plan egokiak idatzi. 

Mehatxupeko floraren mapak 1x1 km-ko laukietan kokatzen ditu espezieak, koloreen 
arabera bereiztuak.  

Sinboloak: 

- B: Bakana. Populazio txikiko espezieak edo azpiespezieak sartzen dira hemen. 
Eremu geografiko txiki edo sakabanatuetan daude, azalera zabalago baten 
barruan, gaur egun “desagertzeko arriskuan" ez daudenak edo “zaurgarriak” ez 
direnak. 

- Z: Zaurgarria. Haiengan edo beren habitatetan eragiten duten faktore kaltegarriak 
zuzendu ezean laster aurreko kategorian sartzeko arriskuan daudenak sartzen 
dira hemen. 

- IB: Interes berezia. Aurreko kategorietan egon ez arren, zientziarako, ekologiarako 
edo kulturarako duten balioagatik edo bereziak direlako arreta berezia merezi 
dutenak sartzen dira hemen. 
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- DA: Desagertzeko arriskua. Gaur egungo egoera sortzen duten eragileak aldatzen 
ez badira bizirauteko aukera gutxi dituztenak sartzen dira hemen. 

1. laukia -Culcita macrocarpa ........................................................ DA 

             -Woodwardia radicans ..................................................... IB 

2. laukia -Hymenophyllum tunbrigense ........................................... B 

             -Woodwardia radicans ..................................................... IB 

 -Dryopteris aemula ........................................................... B 

3. laukia -Lavatera arborea ............................................................ B 

4. laukia -Ilex aquifolium ................................................................. IB 

5. laukia -Ophioglossum vulgatum ................................................. IB 

6. laukia -Woodwardia radicans ..................................................... IB 

 -Dryopteris aemula ........................................................... B 

7. laukia -Pinguicula lusitanica ....................................................... IB 

 -Cochlearia danica ........................................................... B 

8. laukia -Suaeda maritima ............................................................. Z 

 -Cochlearia danica ........................................................... B 

9. laukia -Woodwardia radicans ..................................................... IB 

10. laukia -Pinguicula lusitanica ....................................................... IB 

 -Woodwardia radicans ..................................................... IB 

 -Dryopteris aemula ........................................................... B 

11. laukia -Dryopteris aemula ........................................................... B 

12. laukia -Pistacia lenticus .............................................................. IB 

13. laukia -Ruscus aculeatus ........................................................... IB 

2. Zuhaitz berezien aurrekatalogoaren mapa 

Hemen aipatzen diren zuhaitzak 1990. urtean egindako lehen katalogo irekian aipatzen 
dira, baina 1995eko dekretuan, EAEko zuhaitz berezien behin betiko katalogoa onetsi 
zuena, ez dira aipatzen. 

Kartografiak elementu horien kokapen puntuala jasotzen du. Zuhaitz horiek “zuhaitz 
interesgarriak” izendatu dira, azkenean onetsi zen katalogoan sartu zirenetatik 
bereizteko. Mungialdean aurre-katalogatutako hiru zuhaitzetatik, Bakioko pinazi-pinua 
ez da existitzen, alegazioetako batean adierazi zenez. 

- PM.5: Intsinis pinua (Pinus radiata), Butroeko gazteluko lorategietan, Gatikan 

- PM.6: Criptomerya japonica var. elegans Butroeko gazteluko lorategietan, Gatikan 
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5.6.C. EAEKO MEHATXUPEKO FAUNA 

Ezaugarriak 

Hemen basa-fauna kontserbatzeko interes berezia dutelako nabarmentzen diren 
zenbait arlo eta espazio sartzen dira. Interesgarriak dira beraien fauna habitaten 
ezaugarriak esanguratsuak direlako eta EAEn mehatxupeko faunaren katalogoan 
sartutako espezieak dituztelako. Bi taldetan sailkatzen dira: 

- Interes bereziko arloak: Gune erlatiboki txikiak eta ondo mugatuak dira. Espezieko 
populazioak kontserbatzeko garrantzi handia dute edota balizko nahasmenen 
aurrean oso hauskorrak dira.  

- Lehentasunezko banaketa zona: Zona hauetan espeziearentzat egokien diren eta 
kontserbazio egoera onenean dauden habitaten ordezkaritza nahikoa dago. 

Hemen sartutako motak ondoko fauna taldeekin bat datoz: 

a)  Ornogabeak eta ugaztunak. 

b)  Anfibioak eta narrastiak. 

c)  Kostaldeko hegaztiak. 

Irizpide orokorra 

Informazio esanguratsuko mapa honetan katalogatutako fauna sartzearen helburua, 
espezieak zaintzeko eta kontserbatzeko lehentasunezko xedea lortzea ez ezik, 
Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Sailaren eta Eusko Jaurlaritzako Biodibertsitate 
Sailaren eskaerei erantzutea da. Izan ere, sail horiek exijitu dute LZPak espazioen 
kudeaketa protokolo berriei egokitzeko eta erabilera eta kontserbazio planak 
aplikatzeko.  

Gainera, kudeaketaren arduradun diren tokiko teknikariei eta arlo horietan jarduerak 
egiten dituzten tokiko biztanleei lekuan bertan ematen zaien informazioa hobetu da. 
Eremuen kokapen kartografikoa beharrezkoa da balio horien zainketa kontuan izan 
dadin eta ingurumenaren balizko eraginak ekidin daitezen. 

Artezpideak 

Gaur egungo arauketa Natura Kontserbatzeko Legeak zehazten du, EAEko 
mehatxupeko florako espezieen katalogoen garapenarekin eta espezieak kudeatzeko 
eta kontserbatzeko plan egokiekin. 

Hiru kasuetan, LZPak dagon informazioaren aurkezpena homologatu nahi du, tokiko 
biztanleriaren artean haren zabalpena eta ezagutza mesedetzeko, mugaketa 
kartografiko egokiarekin osatuz, ingurune fisikoan obrak eta jarduerak baimentzeko 
protokoloetan kontuan izan dadin. 
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Arriskuan dauden espezietzat katalogaturiko animaliak dituzten aldeek erreferentzia 

izan behar dute udal plangintzan Babes Bereziari dagokiona kategoria zedarritzeko. 

Mapa egitea 

Kartografia egiteko, EAEko ingurumeneko kartografia sisteman dagoen informazioa 
erabili da. 

Fauna-talde guztientzat definitzen diren 5 mapa tematikoak (intsektuak, anfibioak, 
narrastiak, hegaztiak eta ugaztunak), eta katalogatutako faunaren azken mapa osatzen 
dutenak, bi mapatan elkartu dira: 

1. Ornogabeen, ugaztunen, narrastien eta anfibioen mehatxupeko faunaren laburpen-
mapa 

Lau fauna-taldetan banakatzen da:  

a- Ugaztunen mehatxupeko fauna 

 Informazioak ibaien ur-ibilguentzako luzetarako mugapenak arauketa berezia 
duten eremuak direla erakusten du, europar bisoiaren kudeaketa plana (118/2006 
DEKRETUA) eta mehatxupeko kiropteroentzako bestelako azalera eremu 
estentsuak. 

b– Ornogabeen mehatxupeko fauna. 

 Informazio honek 1 x 1 km inguruko laukiak erakusten ditu. Kolorearen arabera 
bereizten diren arlo interesgarriak dira mehatxupeko lau intsektu espezierentzat, 
Habitat Zuzentarauko II. eranskinean sartuta daudenak: 

-1. laukia ...................................................... Cerambyx cerdo eta Lucanus cervus 

-2. laukia ............................................................................ Coenagrión mercuriale 

-3. laukia ....................................................................................... Lucanus cervus 

c- Anfibioen mehatxupeko fauna 

 AF osoa hartzen du arloak eta baso-igel iberiarraren (Rana iberica) 
lehentasunezko banaketa zona da, mehatxupeko anfibioa den aldetik. 

d- Narrastien mehatxupeko fauna  

 Informazioak arlo zabal bat erakusten du, AF osoa estaltzen duena, eta Schreiber 
muskerraren lehentasunezko banaketa zona da. Informazioak beste arlo bat ere, 
txikiagoa, erakusten du, espezie berberarentzat, interes bereziko arlo gisa, 
mehatxupeko narrastia den aldetik. 

 Zentzu horretan, kontuan izan behar dugu ia Bizkaia osoa banaketarako 
lehentasunezko eremua dela, bai baso-igel iberiarrarentzat bai Schreiber 
muskerrarentzat.  

 Bi informazio horiekin, baso-igel iberiarrarentzako eta Schreiber muskerrarentzako 
arlo interesgarriak aztertzen dituen azken mapa eraikitzen da. Horrela, errazagoa 
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da kolore-trama bakar bat erabiltzea, leunduta, gainerako eremuak ikusi ahal 
izateko.  

2. Kostaldeko hegaztien mehatxupeko fauna 

 Informazioak kostaldean zirkulu handiak mugatzen ditu. Kostaldeko hegazti-
faunako mehatxupeko espezieen eta beste batzuen arloak dira. Berariazko 
arauketa izan behar duten eremuak bereizten dira, ekaitz-txori europarraren 
kudeaketa plana (116/ 2006 Foru Dekretua) eta ubarroi mottodunarena (112/2006 
Foru Dekretua): 

-Hauentzat gune sentikorrak: 

-Hydrobates pelagicus ........................... Paiño europeo ........... Ekaitz-txori txikia 

-Phalacrocorax aristotelis .................... Cormorán moñudo ..... Ubarroi mottoduna 

-Circus cyaneus .................................... Aguilucho pálido ................. Mirotz zuria 

Gainera, ingurumen interes garrantzitsuko beste eremu batzuk jasotzen dira: 

-Hauentzat interes berezia duten arloak: 

-Botaurus stellaris .................................. Avetoro común ....... Txori zezen arrunta 

-Lehentasunezko banaketa zona hauentzat: 

-Charadrius dubius ................................. Chorlitejo chico ............... Txirritxo txikia 

-Calidris alpina .................................... Correlimos común ............... Txirri arrunta 

-Chlidonias Níger .................................. Fumarel común ................... Itsas enara 

-Pandion haliaetus ............................... Águila pescadora ...... Arrano arrantzalea 

-Falco peregrinus ................................. Halcón peregrino .............. Belatz handia 

5.6.D. INTERES GEOLOGIKOA 

Ezaugarriak 

LZP honen ondorioetarako interes geologikoko arlo, gune eta ibilbideak dira babesa 
merezi duten elementuak, beraien berariazko baldintza geologiko eta 
geomorfologikoak kontuan izanik, baita beren bakantasunagatik, ikusgarritasunagatik, 
edertasunagatik eta berezitasunagatik planaren arabera ondare geologiko edo 
geomorfologikoaren fenomenorik esanguratsuenak direnak ere. 

Artezpideak 

LZP honek gune horien existentzia adierazten du. Haiek aztertzen dituen azterlan 
xehatu bat beharko dute. Garapeneko plangintza orokorra da eremuaren eta bere 
babes ingurunearen babesa burutzearen arduraduna, beharrezkoa balitz, baita behin 
betiko antolaketa egiteko arduraduna ere. 
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Autonomia-erkidegoko nahiz estatuko hainbat arauk aztertzen dute geodibertsitatearen 
babesa:  

- 42/2007 Legea, abenduaren 13koa, Natura Ondareari eta Biodibertsitateari 
buruzkoa. 17.f) artikuluan zehazten du geodibertsitatearen osagaiak zaintzeko eta 
berriztatzeko neurrien aplikazioa aurreikusi eta sustatu behar dela. 

- Natura Ondarearen Estatuko Plan Estrategikoa (2011-2017) -1274/2011 Dekretua, 
irailaren 28koa. Dekretu horrek bere 2.8. helburuan jasotzen du geodibertsitateari 
eta ondare geologikoari buruzko jakintzak areagotu behar direla, bai eta ondare 
geologikoa gehiago babestu ere. 

- 115/2000 Dekretua, ekainaren 20koa, erauzketa-jarduerek kaltetutako 
naturaguneak leheneratzeari buruzkoa, edo hori indarrean ez badago, dekretu hori 
ordezkatuko duena. 

- Bestalde, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Saila Euskal Autonomia Erkidegoko 
Geodibertsitate Estrategia idazten ari da gaur egun. Estrategia horren helburu 
generikoetako batzuk dira, besteak beste, Euskal Autonomia Erkidegoko 
geodibertsitatea aztertzea eta baloratzea, eta identifikatutako ondare 
geologikoaren babesaren eta erabileraren arloan esku hartzeko irizpideak eta 
proposamenak eskaintzea. 

Testuinguru horren baitan, baldintzatzaile honetan jasotako elementuen 
kontserbaziorako eta balio ezagutarazte geoturistikorako eta hezitzailerako neurririk 
egokienak eratu ahal izango dira. 

Esku hartzeko araubidea, edonola ere, gutxieneko esku hartzearen printzipioen mende 
egongo da. 

Mapa egitea 

Interes geologikoko mapan, EAEko GEOEUSKADI kartografiako elementu hauek 
jasotzen dira: 
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KOD. MOTA DESKRIBAPENA MOTA 

24 
Buztinen 
azaleramendua 

Triaseko buztinen azaleramendua barne-egiturarekin Estratigrafikoa 

128 
Azaleramendu Goi 
Urgondarra 
septariekin 

Azaleramendu Goi Urgondarra septariekin. Zeramika harrobi zaharra 
Meñakabarrenako Andra Marin 

Estratigrafikoa 

136 
Terrazamendu 
naturalak 

Terrazamendu naturalak hegalean, arroka bolkanikoen eraldaketako 
materialekin 

Geomorfologikoa 

117 Arraila Arraila - 
116 Arraila Arraila - 

118 Arrail tektonikoa 
Arrail tektonikoa, Triasen azaleramenduarekin erlazionatuta, Bejarretako 
etxeetan 

Tektonikoa 

124 Kareharri jurasikoak Kareharri jurasikoen gunea Etxebarriko etxeetako Triasen Estratigrafikoa 
20 Bideraketak Mega-arrailen bideraketak Bakioren mendebaldean Estratigrafikoa 
26 Bideraketak Mega-arraileko bideraketak Bakioko ekialdeko kostaldean Estratigrafikoa 

472 Harrobia 
Harrobia zutabe-disjuntzioarekin basaltoetan, Fruizen. Koladak zutabe-
disjuntzioarekin zenbait koladaren barruan, arroka piroklastikoak eta 
sedimentu-arrokak. 

Mineralogiko-
petrologikoa 

102 Hareazko harrobia 
Hareharrizko eta hareazko harrobi ez-aktiboa, Behe Eozenoko 
hareharrietan, betetze antropogenikoarekin. 

Estratigrafikoa 

494 Kolubiala Urkulumendiko kolubialak Geomorfologikoa 
18 Kolubiala Portumeko behatokiko blokeen kolubiala Geomorfologikoa 

312 Ebakidura 
Ebakidura ez-jarraitua. Bertan marga-material grisak eta Goi Kretazeoko 
marga gorriak daude. 

Estratigrafikoa 

0113A Ebakidura 
Goi Urgondarretik Goi Kretazeorako aldaketaren ebakidura Arrietako 
Libanon Altamiraraino 

Estratigrafikoa 

0113B Ebakidura 
Goi Urgondarretik Goi Kretazeorako aldaketaren ebakidura Arrietako 
Libanon Altamiraraino 

Estratigrafikoa 

0119A Ebakidura 
Meñakabarrena errekaren ebakidura. Arrail bolkanikoen eta kolada 
bolkanikoen segida. Goi Urgondarretik Goi Kretazeorako aldaketa 

Estratigrafikoa 

0119B Ebakidura 
Meñakabarrena errekaren ebakidura. Arrail bolkanikoen eta kolada 
bolkanikoen segida. Goi Urgondarretik Goi Kretazeorako aldaketa 

Estratigrafikoa 

0113C Ebakidura 
Goi Urgondarretik Goi Kretazeorako aldaketaren ebakidura Arrietako 
Libanon Altamiraraino 

Estratigrafikoa 

17 Ebakidura   - 

28 Ebakidura 
Bakioko errepidetik San Pelaioko ermitarainoko mozketa. Erdi Urgondarretik 
Goi Urgondar konglomeratikora 

Estratigrafikoa 

25 Diskordantzia Bakio ekialdeko diskordantzia Estratigrafikoa 

123 Disjuntzioa boletan Disjuntzioa boletan Tanborreneko ofitetan 
Mineralogiko-
petrologikoa 

122 Disjuntzioa boletan Disjuntzioa boletan Larrauri-Markaidako ofitetan 
Mineralogiko-
petrologikoa 

125 Dolomia jurasikoak 
Dolomia jurasikoen gunea eta tolestutako zona Iñabasoko etxeetako 
Triasekiko kontaktuan 

Estratigrafikoa 

141 Iturburu termala Larrauriko bainuetxeko iturburu termala Hidrogeologikoa 
127 Milonitak Mungiako milonitak Iturribalzagako muinoan Tektonikoa 
120 Milonitak   - 
115 Milonitizazioa Ikastako milonitizazioa Tektonikoa 

121 Ofitak Bengoetxeko ofiten azaleramenduak 
Mineralogiko-
petrologikoa 

23 Ofitak Ofita garbien azaleramendua Bakioko hondartzan 
Mineralogiko-
petrologikoa 

27 Olistolitoa Olistolitoa Bakioren ekialdean Estratigrafikoa 
21 Urradura plataforma Urradura plataforma txikia Bakioko hondartzako mendebaldeko muturrean Geomorfologikoa 

0022A Hondartza eta dunak Bakioko hondartza eta dunak Geomorfologikoa 
0022B Hondartza eta dunak Bakioko hondartza eta dunak Geomorfologikoa 

101 Tolesturak Tolestura etzana. Tektonikoa 
100 Tolestura etzanak Zona oso tektonizatua. Estratigrafikoa 

99 Tolesturak eta failak 
Tolestura oso estutuak, egitura sinklidoinal handiago baten itxitura bati 
dagozkionak. 

Estratigrafikoa 

475 Arroka bolkanikoak Arroka bolkaniko garaudunak Kapeako gainean 
Mineralogiko-
petrologikoa 

133 Pirita-hobia Torrealdeko pirita estratiformeko hobia 
Mineralogiko-
petrologikoa 

134 Triaseko igeltsu-hobia Torreladeko Triaseko igeltsu-hobia 
Mineralogiko-
petrologikoa 

106 
Milonitizazio-zona eta 
faila-arraila 

Milonitizazio-zona eta faila-arraila Tektonikoa 
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6. EGOITZETARAKO ASENTAMENDUEN ETA JARDUERA 
EKONOMIKOEN SISTEMA 

6.1. ALDERDI OROKORRAK 

6.1.A. ASENTAMENDUAK ANTOLATZEKO EREDUAREN IRIZPIDE 
OROKORRAK 

Hemen asentamenduak, bai egoitzakoak bai jarduera ekonomikoetakoak, antolatzeko 
eredua baldintzatzen duten ingurumen-iraunkortasuneko irizpide orokorrak aipatuko 
ditugu:  

A.1. LURRAREN KONTSUMOA MUGATZEA 

Garapen ereduek ez dute beti aintzat hartu lurzorua ondasun urria dela. Iraunkortasun 
irizpideekin erabili beharrean, askotan asentamendu eredu desegokiak inportatu dira 
eta baliabide hau xahutu da.  

LZPak bereganatu duen lurralde eredua ingurune naturalaren babesean oinarritzen da, 
eta batez ere lurzoruaren okupazioa etetera zuzenduta dago, baliabide mugatua eta 
baliotsua den aldetik, azken urteetako joera aldatuz.  

LZParen estrategiaren oinarria da dagoen ondare urbanizatu eta eraikiaren potentziala 
lehentasunezko esku hartze modutzat jotzea, lurzoru berrien okupazioaren ordez.  

Bestetik, indarrean dagoen plangintza optimizatu behar da, lurzoru gehien 
kontsumitzen duten erabilera-intentsitatea berrikusten eta inguruneari egokitzen, 
horrela baliabide hau aurreztuz.  

Lurzoru berriaren kontsumoa beharrezkoa balitz, LZP honetan definitutako 
okupaziorako muga diren eremuetan sartutakoa erabili beharko litzateke. Halere, arlo 
funtzional bakoitza ahalik eta hoberen garatzeko udalerri bakoitzeko lurralde ereduak 
beharrezkotzat jotzen dituen lurzoruak bakarrik okupatu behar dira. Minimoen 
hazkuntzako eredua erabiltzea gomendatzen da. Mugatutako eremua oso-osorik 
okupatu behar delako ideia baztertu behar da. Aitzitik, okupaziorako mugak diren 
eremuetako ahalik eta azalerarik txikiena eraldatzen saiatzea izan behar da udalerri 
bakoitzaren helburua. 

A.2. EREDU MISTOA SUSTATZEA, JARDUERA EKONOMIKOA ETA 
EGOITZA INTEGRATUTA EGONIK. 

Helburua jarduera ekonomikoen erabilerak eta ekipamenduetako erabilerak hirian 
integratzea da. Horrela, jarduera-sare mistoa sortuko da; horrek hiriko bizitza 
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aberastuko du eta logela-hiri deritzenen espezializazio funtzional kaltegarria ekidingo 
da.  

Gainera, erabilera bateragarri horiek hiriguneetatik kanpoko eremuetan jartzea ekidin 
nahi da. Izan ere, azalera horiek izaera industrialagoa daukaten instalazioak jartzeko 
erabili nahi dira, bizilekuen hiri giroarekin hain bateragarriak ez direnak eta 
merkatugaien trafiko astunaren lotura funtzional handiagoa dutenak. 

Zentzu horretan, eredutik salbuesten dira ibilgailu pribatuaren mende dauden 
merkataritza-gune periferikoak. Komertzioak hiriguneetan jarri behar dira, batez ere 
Mungian, gizarte eta hiri jarduera dinamizatzeko asmoz.  

Era berean, LZP honek xedatu du dentsitate ertain eta handiko (30 etx./Ha baino 
handiagoa) etxebizitzen erabilera orokorreko lurzoru berrietan, Mungia eta Bakio 
udalerrietan, arloko eraikigarritasuneko %10eko gutxieneko erreserba jarri behar dela 
honelako jarduera ekonomikoak egiteko:  

- etxebizitzarekin bateragarri diren industri erabilerak 

- erabilera tertziarioak, hala nola komertzioa eta bulegoak 

-  dotazio pribatu izaerako zerbitzuak, hezkuntzakoak, osasunekoak, sozialak, 
kirolekoak, kulturakoak eta analogoak 

Gutxieneko aurreikuspena da; plangintzak handitu egin ahal du. Aurreikuspen honetan, 
tokiko sistemen sareko ekipamendu pribatuetarako erreserba sartuta dagoela jotzen da 
(sare hori Lurraren Legearen 79.2.b artikuluan aurreikusten da). 

Irizpide bera erabil liteke, nahi izanez gero, arlo funtzionaleko gainerako udalerriekin.  

A.3. NATUR ETA LANDA INGURUNEA KONTSERBATZEA. 

Natur baliabideen administrazio arduratsua eta ingurumenaren babesa dira 
lurraldearen antolaketaren helburu nagusietako bat. Ikuspegi honetatik, EAEko 
Lurralde Antolaketako Artezpideek (LAA), lurraldean egiten diren sektoreko jarduketa 
guztietarako erreferentzia-esparrua, azaltzen dute ingurumena tratatzerakoan jarrera 
etiko eta konprometitua izan behar dela. Batez ere ingurumenaren arazoen eta 
aukeren aurrean sentsibilitate berezia eduki behar da, ingurunean eragin negatiboak 
ekiditeari bakarrik begira dagoen jarrera gaindituz. 

LZP honen garapen iraunkorraren aldeko konpromisoak garapen berrietarako 
ingurumen balio txikiagoko lurraldeak proposatu arazten ditu eta, horrela, okupatu ahal 
diren eta okupatu ezin diren lurzoruak definitzen dituzten irizpideak ezartzea.  

Ingurune fisikoa kontserbatzeko, garrantzi handia du okupazioari muga-eremuak 
ezartzeak, eta muga horietatik kanpo lurzoruaren garapen berririk egin ezin izateak. 
Horren ondorioz, ingurune fisikoaren eraldaketaren aurrean babes zorrotza sortzen da, 
bai balio estrategiko handiko nekazaritza zoruetan, bai natur eta landa ingurunea 
antolatzeko proposamena osatzen duten gainerako kategorietan.  
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Okupazioaren muga-eremu hauek ezartzeak ez du esan nahi LZP indarrean dagoen 
aldian kolonizatuko direnik, baizik eta beharrezkoa den neurrian bakarrik. Udal 
plangintzak zehaztu du balizko azalera okupagarria. Azalera hori, betiere, muga horiek 
baino txikiagoa izango da, muga horiek gehienezko eremuak baitira, malgutasuna 
emateko asmoz. Azalera horiek ezin dira, a priori, okupatu baldin eta beharrizan hori 
erabat justifikatzen ez bada, LZP honek proposatzen dituen baldintzetan.  Lurzoru 
horiek dokumentu honetako araudi egokian ezarritako kategorizazioa eta 
zehaztapenak mantenduko dituzte, udal plangintzak horretara bideratzen ez dituen 
bitartean. 

Udal eskaintza ezarritakoan, eskuragarri dagoen ondare eraikia eta urbanizatua 
lehenetsiko da, baita bideragarriak diren lurzoru kalifikatu hutsak ere, eta egokiak ez 
direnak deskalifikatuko dira.  

Beharrezkoa bada, garapen berriak garatuko dira definitutako muga-eremuen barruan, 
haien lasaierak baimentzen duen malgutasunarekin, sektoreak beren inguruko 
topografiari hobeto egokitzeko moduan, ingurumen eraginaren ebaluazioan jasotako 
elementu interesgarriak modu egokian babesteaz edo integratzeaz gain.   

Udal planek hazkuntza berriko lurzoruen behin betiko mugaketak egitean, kontuan izan 
behar da nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategirik ote dagoen aktibo, haiek 
mantentzeko eta hobetzeko helburu nagusiarekin, eta nekazaritza, abeltzaintza eta 
basogintzako jardueren lehiakortasuna mantentzeko eta hobetzeko asmoz, natur eta 
landa ingurunearen kalitatea mantentzearen bermatzaile diren aldetik. Izan ere, 
elementu horiek ere okupatu beharreko eremuak mugatu ahal dituzte. Ildo horretan, 
okupazio eremuen barruan proposatzen den edozein esku hartzeren ingurumen 
eraginaren nahitaezko azterlanean, berariazko azterlana sartu beharko du udal 
plangintzak, dauden nekazaritza eta abeltzaintza ustiategien gaineko eraginei buruz. 
Azterlanean, ustiategiak mantentzeko alternatibak aztertu behar dira edo, kendu behar 
baldin badira, berriro jartzea bermatuko da, udal mugartearen barruan, ahal dela.  

Nolanahi ere, ulertzen da nekazaritza eta abeltzaintza ustiategien birjarpena bermatuta 
egon litekeela, nekazaritza gaitasun handien duten lurzoruak balizko garapenei ez 
lotzeagatik eta LZP honen bidez lurzoru horien zati oso garrantzitsu bat zainduko direla 
bermatzean. 

Horrenbestez, irizpide orokorra da nekazaritzako lurzorurik onenak ez okupatzea: 
beren osaeragatik ezaugarririk onenak dauzkatenak eta erabilera horretarako inolako 
mugaketarik ez daukatenak. Lurzoru horiek ingurumenaren aldetik zona sentikorrak 
dira, EAEko Ingurumena Babesteko 3/1998 Legean jasotako kontzeptuaren arabera. 
Horrenbestez, 211/2012 Dekretua, urriaren 16koa, planen eta programen 
ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio estrategikoa egiteko prozedura arautzen 
duena, aplikatzean kontuan izan behar diren alderdiak definitzen dituzte haiengan 
eragina izan ahal duten jarduketetarako. 
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A.4. GARRAIO PUBLIKOARI LOTUTAKO IRISGARRITASUNA ETA 
MUGIKORTASUNEKO MODU ALTERNATIBOAK 

Mugikortasunaren fenomenoa LZP honen euskarri nagusietako bat da.  

LZP honek erabaki du hiri trinkoaren eta erabileren nahasketaren printzipioak betetzea. 
Garapenaren gaur egungo joera jakin batzuk, batez ere etxebizitzei dagozkienak, 
zuzendu nahi ditu, joera horiek beharrezkoa dugun mugikortasun iraunkorraren 
aurkakoak baitira.   

LZPak, etxebizitzen asentamenduak edo jarduera ekonomikoak hartzeko kapaz diren 
lurzoruak aukeratzeko orduan, eremu horiek hiriaren gainerako eremuekin artikulatzea 
kontuan izan du, baita garraio modu alternatiboen aurrean duten iragazkortasuna ere 
(adibidez oinez edo bizikletaz), biztanlerik gehienek erabil ditzaketenak. Horregatik, 
LZP honek honelako garraioa sustatzeko eta ibilgailu pribatuaren erabilera murrizteko 
behar diren azpiegiturak garatu nahi ditu. Ibilgailu pribatuaren erabilera, hiriguneen 
barruan eta haietatik inguruko industri poligonoetara, beharrezkoa ez izatea nahi du. 

Hiri garapenekin zerikusia duten alderdi horiez gain, garraio publikoa sustatzea eta 
ibilgailu pribatuaren erabilera uxatzea arlo funtzionaleko mugikortasun arazoaren 
erantzunaren alderdi osagarriak izan behar dira. 

6.1.B. OKUPAZIOAREN MUGA-EREMUAK 

LZP honen ondorioetarako, okupazioaren muga-eremuak dira lurralde ereduko 
planoan islatutako lurralde eremuak, baldin eta udal plangintzako dokumentuetan 
proposatutako hazkundeak izateko gai badira datozen 16 urteetan, eta baldin eta 
haietatik kanpo hirigintzako garapenik ezin bada egin. Okupazioaren muga-eremuak, 
beraz, datozen urteetako hazkundea mugatzen duten azalerak dira. 

Eremu horien ezaugarriak hauek dira: 

1) Ez datoz bat ezarritako eskaintzaren gehienezko mugekin; aitzitik, udalei okupazio 
alternatiboak ahalbideratzen dizkiete, aipatutako eremuen barruan. Hau da, 
lurzoru berriak aukeratzeko tartea dago; horrenbestez, printzipioz, ezinezkoa 
litzateke oso-osorik okupatzea. 

2) Lurzoru berria okupatzeko alternatibak emateko asmoarekin eremuak finkatzen 
direnean, baliteke beharrezkoa ez izatea eremu horien azalera okupatzea, 
eraikitako eta urbanizatutako ondarearen optimizazioaren ondorioz kontsumo 
txikia egoteagatik. Azalera hori okupatzen ez bada, edo bakarrik zati bat 
okupatzen bada, arloaren gainerako lekuetan “ingurune fisikoaren antolaketako” 
planoan jasotako kategoriak berrezarriko dira. 

3) Eremu hauetako lurzoruak finkatutako arloekin edo udal plangintzan garatzeko 
aurreikusten diren arloekin jarraipenean aukeratuko dira. Isolatuta dauden 
urbanizazioak edo gaur egungo ereduarekin lotu gabe daudenak ez dira erabiliko. 
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4) Sistema orokorren sarearen dotazio publikoak sartu behar dituzte, zehazki 
espazio libreak eta ekipamendu kolektiboak, beharrezkoak balira, edo bestela, 
babestutako etxebizitza dotazioa. 

5) Esparru horietan ahalbideratutako hirigintza-hazkundeak kontraesanean egongo 
balitz beste plan edo araudi sektorial batzuekin, LZP honetako zehaztapenek 
izango lukete lehentasuna. 

Okupaziorako egokitasun irizpide hauek erabiltzen saiatu gara plangintzak erabil 
dezakeen okupazioaren muga-eremuak definitzeko orduan, berrikusi den udal 
plangintzatik abiatuta, iraunkortasuna sustatzeko helburuarekin: 

1) %15 baino gutxiagoko edo %15etik hurbil dauden maldak dituzten lurzoruak, 
eremu handiagoen barruan dauden azalera txikiak izan ezik. 

2) 10, 100 eta 500 urtetako hiru errepikatze aldietan uholde arriskua ez duten 
lurzoruak, balio estrategiko eta edafologiko handia dutelako gordeko direnak. 
Kontuan izan den uholdeen eraginpeko gunea, dokumentazio grafikoan ageri 
dena, URA agentziak emandako informazioarekin bat dator. LZPak datu hori 
modu puntualean islatzen du, ulertuta uholde kartografia organo eskudunak 
eguneratu ahal duela. 

 Gune horiek eraldatu ahal direnez, haietan etorkizunean egiten den edozein 
aldaketa erantsi dela eta gaur egungoak ordezkatu dituela ulertuko da. Halaber, 
urez bete daitezkeen arlo berrien eragina jasotzen duten okupazioaren muga-
eremu berrietan hirigintzako garapenak eragotziko lirateke, egotekotan. 

 Irizpide hori berrikuspenetan edo behin betiko onesten den udal plangintzan 
kalifikatutako lurzoruen aldaketetan aplikatuko da.  

3) LZP honetako ingurune fisikoa antolatzeko definitzen diren natur ingurunea 
babesteko eta kontserbatzeko zona berezi edota lehentasunezkoetako batean ez 
dauden lurzoruak.  

Garapeneko udal plangintzak eskala aldatzen duen prozesuan, eremu horiek, lurralde 
ereduko planoetan mugatzen direnak, doitu egin ahal dira, eta haien definizio zehatza 
errealitate fisikoari gehiago egokituz ezartzen da. Birdoiketak aldaketa txikiak ekar 
ditzake LZPan grafiatutako mugetan, dauden lerrokadura eta eraikuntzetara eta 
lurraldearen topografiara egokitzeko, natur intereseko edo eraikitako intereseko 
elementuak zaintzeko, bide-sareari egokitzeko eta abar.  

Halere, esan behar dugu euskarri digitaleko gaur egungo tresnek birdoitze horiek 
errazten dituztela, ematen duten zehaztasunak aipatutako eskala-kontua neurri handi 
batean bazter utzi ahal duelako.  
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6.1.C. HIRI HAZKUNDE ETA ERALDAKETA PROZESUAK ANTOLATZEKO 
IRIZPIDEAK 

Azkenik, hiri hazkunde eta eraldaketa prozesuak antolatzeko oinarrizko irizpide hauek 
aurkezten dira, udal plangintzak kontuan har ditzan: 

- Arlo dentsoak berriro ekipatzeko esku hartzeak garatzea, lurzoru hutsak eta 
higiezin publikoak daudela aprobetxatuz. 

- Dotazio, zerbitzu eta ekipamenduak ezartzen laguntzen duten jarduera eremu 
berriak sortzeko kokapen egokia daukaten gune hutsak edo jarduera zaharkituek 
okupatzen dituztenak (industria desegokiak etab) aprobetxatzea, etxebizitza 
erabileraren gehiegizko monotoniaren (logela-auzoak) ondorio negatiboak 
konpentsatzeko asmoz. Garrantzitsua da, era berean, jarduera komertzialak, 
komunikazio-bide nagusiei lotutako lekuetan isolatu ohi direnak, hirian integra 
daitezela, merkataritza gune ireki gisa, hiriaren erdialdean eta auzoen erdialdean 
periferian. 

- Lurraldea erabiltzeko eredu iraunkorrak erabiltzea, eta urrun daudelako edo 
dentsitate txikia dutelako garraio kolektiboa erabili ezin duten etxebizitza guneak 
sortzea galaraztea. Zentzu horretan, dentsitate handiek pilaketak eta metaketak 
sortzen dituzten bezalaxe, etxebizitzen dentsitate txikiegiek ekonomi eta 
ingurumen zama eraman ezinak sortzen dituzte epe ertainean; gainera, 
bideraezinak dira lurzoru asko kontsumitzen dutelako eta ondasun hori lurralde 
honetan oso urria delako. Hau da, “lurzoruaren baliabidean kontsumoan 
ekonomiaren” irizpidea aplikatu behar da. 

- Famili gunearen eraldaketari egokitutako etxebizitza-tipologiak aztertzea eta 
garatzea proposatzen da; hau da, kontuan izan behar dira pertsona bakarreko 
etxebizitzak, guraso bakarreko familiak eta familien batez besteko neurriaren 
murrizpena. 

- Gainera, saiatu behar da etxebizitza erabilerarako edo eragozpenik sortzen ez 
duen industria txikiaren erabilerarako sailkatzen diren lurrak aurretik zegoen 
gunearekin jarrai-jarraian jartzea, horrela ahalik eta kontaktu perimetralik handiena 
sortzeko eta dagoen bide-sarearekin zuzeneko konexioa sortzeko, gunearen hiri-
sarearekin garapen integratuaz gain. Sektore berria edo, egotekotan, unitatea edo 
poligonoa, dauden hiri-sareekin ahalik eta zuzeneko kontakturik handiena izaten 
saiatuko da, salbu eta baldintzatzaile topografiko bereziak badaude. 

- Ahal den neurrian, sortu behar diren eta dauden edo aurreikusten diren sare 
berrien artean hutsuneak edo jarraipen eza ekidingo dira, salbu eta eraikuntzarik 
ez daukaten guneak dotazioko sistema orokorrak egiteko edo gune libre eta 
berdegune publikoen sistema orokorra egiteko erabiltzen badira, LZP honen 
lurralde ereduak proposatzen duen asentamendu sistemarekin koherentzian. 
Bertan, gune tradizionalak indartzea da asentamendu berri sakabanatuak 
sortzearen alternatiba, eta hazkunde berrien antolaketak koherentzia espaziala 
izan behar du dauden hiri-sareekin. 
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- Nolanahi ere, ingurumenaren gaineko eragina murrizten duten hirigintzako 
irtenbideei eta LZPk babestutako lurzoruen mugaketak ezarritako baldintzatzaileei 
lehentasuna eman behar zaie. 

6.2. ETXEBIZITZA LURZORUAREN ANTOLAKETA EREDUA 

6.2.A. EREDUAREN HELBURU OROKORRAK 

· Asentamendu eredu koherente eta funtzionala lortzea, lurraren kontsumoa 
optimizatzen. 

· Bizilekuen plangintzan lurzoruaren kontsumoa murriztea. 

· Dauden nukleoei lotuta ez dauden garapen arlo berriak sortzea ekiditea. 

· Denek etxebizitza duina edukitzea bermatzea, biztanleria mantentze aldera. 

· Lehenengo etxebizitzaren beharrizanei egokituen dauden tipologiak sustatzea. 

· Etxebizitza berriak udalerri eta kokaleku bakoitzaren harrera-gaitasunaren arabera 
kokatzea. 

· Lurzoru berrien beharrizanak asebetetzea, ingurunean ahalik eta eraginik txikiena 
izanik. 

· Jarduera ekonomikoa eta egoitza espazioan integraturik daukan eredu mistoa 
sustatzea. 

6.2.B. ESKU HARTZEKO ESTRATEGIAK 

B.1. ERAIKITAKO ONDAREA OPTIMIZATZEA 

Dokumentu honen helburua finkatutako hirilurren eta eraikitako ondarearen gaineko 
esku hartze aktiboari lehentasuna ematea da, dauden etxebizitzen higiezinak 
berreskuratzeko helburuarekin. Horrela, baldintzak, betekizunak eta onurak eraikuntza 
berriko etxebizitzenekin parekatuko dira; horrela, bizitegietarako eskaintza handituko 
da eta lurzoruaren kontsumoaren beharrizana murriztuko da horrenbestez.  

Eraikitako eta urbanizatutako ondarearen optimizazioa batez ere jarduketa ildo 
hauetan zentratuko litzateke: 

- Etxebizitza hutsean eta alokairuzko etxebizitzan esku hartzeko mekanismoen 
artikulazioa. 

- Etxebizitzaren birgaikuntza. Dauden eraikuntzen kontserbazioa eta hobekuntza. 

- Tipologiak aldatzea eta egungo eskaerei hobeto egokitzen zaizkien moduluetara 
moldatzea. 
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• Etxebizitza hutsean eta alokairuzko etxebizitzan esku hartzeko 
mekanismoen artikulazioa 

Egiaztatu da esku hartze honetatik eratortzen den etxebizitza okupagarrien gaitasuna 
ez dela berez eskaintza operatiboa, etxebizitza merkatura irteteko eta eskaintza 
bideragarria izateko esku hartze mekanismoak behar dira-eta. 

Hala ere, plangintza berriz aztertzeko prozesuan, udalerriko etxebizitza hutsen 
ehunekoari erreparatuz, Udalak etxebizitza-ahalmena doitu daitekeen aztertzeko 
aukera izango du. Azterketa hori egin ahal izateko, esparru horretan eskumena duen 
Sailak aldeko txosten  bat egin beharko du.  

Ildo horretan, komenigarritzat jotzen da Udalak analisi sakon eta zehatz bat egitea 
udalerriko etxebizitza hutsen egoerari buruz, alderdi horrek izugarri baldintzatzen baitu 
aurreikusi beharreko etxebizitza-eskaintzaren neurriak ezartzea. 

Etxebizitza hutsari dagokionez, dagoen araudia kontuan izan behar da. Hauxe azaltzen 
du: 

- Abenduaren 30eko 316/2002 Dekretua eta bere ondorengo aldaketak, “Etxebizitza 
Hutsaren Programa” sustatu eta bultzatu zuena. (249. EHAA, 2002ko abenduaren 
31koa) 

- Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2003ko apirilaren 22ko agindua, 
“Etxebizitza Hutsaren Programaren” lagapen baldintzei eta adjudikazio prozedurari 
buruzkoa (96. EHAA, 2003ko maiatzaren 19koa), 2004ko azaroaren 26ko 
aginduak aldatua (2004-12-16ko EHAA) eta 2009ko azaroaren 4ko aginduak 
aldatua (2009-11-23).  

- Uztailaren 24ko 126/2007 DEKRETUA, “Sociedad Pública de Gestión de 
Viviendas en Alquiler / Etxebizitza Alokairuetarako Sozietate Publikoa, S.A.” 
sortzea erabaki zuena. (249. EHAA, 2009ko irailaren 14koa) 

Bigarrenak “Etxebizitza Hutsaren Programak” garatzen du, Eusko Jaurlaritzak 
316/2002 Dekretuaren bidez ezarria eta arautua. Beraren bidez, besteak beste, 
titularrek etxebizitza hutsaren erabilera “Etxebizitza Alokairuetarako Sozietate 
Publikoa, S.A.”ren alde adostu eta laga dezaketen modua arautzen da, balizko 
errentarien aukeraketa eta adjudikazio prozedura arautzen dira, eta “etxebizitza 
erabilgarrien poltsa” irekitzea arautzen da, eskatzaileen erregistroko inskripzioekin 
modu paraleloan joango dena (Etxebide). 

Alokairua sustatzeko eta etxebizitza publikoko norberaren ondarea kudeatzeko 
irizpideari dagokionez, bidezkoena da udal plangintzak egin dezala azterlan egokia 
biztanleriaren beharrizanei buruz, jabetzako edo alokairuko araubideen tipologiei 
dagokienez, eta horren arabera joka dezala. 

Esan behar dugu 2010-2013ko Etxebizitzako eta Hiri Birsorkuntzako Plan 
Zuzentzaileak alderdi horiek jasotzen dituela, Lurraren Legean araututa ez daudenak, 
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eta helburu orokorra alokairuan dagoen babestutako etxebizitza-multzo iraunkorra 
handitzea dela, bai alokairuko etxebizitza babestuaren sustapena bultzatuz, bai 
erabilitako etxebizitzen alokairua babestutako errenten mailan lortzeko neurriak 
sustatuz.  

• Etxebizitzaren birgaikuntza. Dauden eraikuntzen kontserbazioa 
eta hobekuntza.  

Esku hartzeko modu hau dagoen eraikuntzan jarduteko pentsatuta dago, batez ere bi 
jarduketa lerrorekin: 

- Historia eta arkitektura ondarearen gaineko jarduketak, hiri egiturak, 
monumentuak, eraikinak eta eskualdean dagoen kultur ondare eraiki eta 
arkeologiko guztia osatzen duten gainerako elementuak balioztatzeko, babesteko, 
antolatzeko eta eguneratzeko egin behar diren obra guztiak egiteko, bertako 
historia, arte edota kultur ondarea galdu ez dadin. 

- Dagoen etxebizitza-eraikuntzaren gaineko esku hartzea, eraikitako etxebizitza-
multzoa egokitzera bideratua, lurzoru berrien kontsumoa murrizteko eta 
etxebizitza merkatuaren eskaintza handitzeko helburu bikoitzarekin. 

• Eraikuntza tipologiak eraldatzea eta egungo eskaerei hobeto 
egokitzen zaizkien moduluei egokitzea 

Aurreko ataletan azaldu dugunez, familien batez besteko tamaina nabarmen murriztu 
da azken urteetan. Itxura denez, beheranzko joerak bere horretan jarraituko du. 
Horrenbestez, etxebizitzen modulu txikiagoak egin litezke, eta beraz, etxebizitza 
gehiago eraiki litezke, bai eraikita dauden etxebizitzetan oinarrituta, bai eraiki behar 
diren etxebizitza berrietan oinarrituta.  

Lurzoru urbaniza ezinean dauden eraikuntzen ageriko salbuespena egiaztatu da, 
etxebizitza kolektiboaren tipologia ez datorrelako bat lurzoru klase honekin. 

Eraikinen beheko solairuak etxebizitza gisa erabiltzeari dagokionez, batez ere kale 
nagusietan dauden eraikuntzetan eta finkatutako hiri-guneen barruko eraikuntzetan, 
esku hartze hau ez da jarduketa positiboa; izan ere, eredu mistoarekin bat etorriz, 
espazioan integratutako jarduera ekonomikoa eta etxebizitza baldin badaude ez da 
gomendagarria jarduera ekonomikoa hiriguneen periferiara bidaltzea. 

B.2. PLANGINTZAREN GAITASUNA OPTIMIZATZEA 

Indarrean dagoen plangintzaren gaitasunari dagokionez, adierazi behar da haren 
optimizazioaz berriro ere hausnartu behar dela, LZPan eta Lurraren eta Hirigintzaren 
2/2006 Legean ezarritako estrategiarekin bat etorriz; garatuta dauden eremuen 
erabilera lehenetsi behar da lurzoru berriak kolonizatu aurretik. 

Kontuan izan behar da 2/2006 Legea indarrean sartzean plan orokorrek beren gain 
hartu behar dituzten gehienezko eta gutxieneko eraikigarritasunak ezarri direla, baldin 
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eta haiei dagokienez ez bada antolaketa xehatua modu definituan onetsi lege hau 
indarrean sartu den egunerako. Horregatik, gaur egungo plangintzaren gaitasuna 
gehitu egin liteke, gutxieneko eraikigarritasunaren aplikazioaren ondorioz. 

Udal plangintzak, gutxienez 2/2006 Legean ezarritako gutxieneko eraikigarritasunak 
aplikatu ondoren, kontuan izango du eraikigarritasun hori egokitzeak ekarriko lukeen 
etxebizitza gehikuntza hutsik segitzen duten lurzoruetan, hartzen duen 
eraikigarritasunaren arabera. 

Udal plangintzaren berrikuspenak bere eredua berretsi edo berrikusi ahalko du; 
horretarako, indarrean dagoen plangintzako eremuei sailkapena edo kalifikazioa kendu 
ere ahalko diete. Azaldutakoa gorabehera, LZPak, udalaren harrera-gaitasuna 
zenbatesteko ondorioetarako, plangintzaren eremu hutsetatik abiatu da, gaur egungo 
egoeran. 

Horrenbestez, azaldutako irizpideen arabera, udal plangintzaren esku uzten da 
plangintza hutsaren gaitasuna optimizatzeko ardura. Aitzitik, LZP honek bere kezka 
adierazten du baimentzen den gehienezko eraikigarritasunari dagokionez, legezko 
aukera hori bolumetrikoki desegokia izan litekeelako dagoen ingurunean, eta nahi ez 
diren eraginak ekiditen saiatu behar da.  

6.2.C. BEHARRIZANA ETA ESKAERA. ESKAINTZA ETA HARROTZE 
KOEFIZIENTEAK 

Hitzaurre gisa eta aurretiazko irizpide gisa, puntualizazio bat egin behar dugu 
beharrizan eta eskaera terminoei dagokienez. 

LZPren bizileku kuantifikazioaren helburua arlo funtzionalerako udalerri bakoitzean 
kalkulatzen diren benetako beharrizanei erantzutea da, planaren 16 urterako denbora-
mugan. Horrenbestez, kuantifikazio hau da LZP honen lurralde ereduan proposatzen 
dena, bete beharreko helburu gisa. 

Aitzitik, atzemandako beharrizan hauen eta eskaeraren artean bereizketa bat egin 
behar da, eskaera horrek okupazioaz gain beste helburu batzuk baitauzka, adibidez, 
inbertsioa. 

Abiapuntuko irizpidea da udal plangintzek eskaintzen duten lurzoru berria ezin dela 
izan beharrizan zorrotzen kuantifikazioaren emaitza edo benetako eskaeraren 
identifikazioa. Izan ere, egoera honetan, higiezin-merkatuaren mekanismoak ez 
dabiltza baliabideak esleitzeko sistema eraginkor gisa.  

Horregatik, beharrezkoa da koefiziente zuzentzaile bat sartzea. Plangintzak 
etxebizitzetarako eskaintzen duen lurzoruaren eta etxebizitza eskaeraren arteko 
doikuntza zehatzek higiezin-merkatuetan sortuko lituzketen tentsio espekulatiboak eta 
distortsioak zuzendu beharko lituzke koefiziente horrek. 
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Horrela, proposatzen den eskaintza balio-tarte bati egokituko zaio, bi harrotze 
koefizienteren arabera (gehienezkoa eta gutxienekoa): 

- kalifikatutako lurzoruaren eskasia ekiditeko helburuz ezartzen den gutxieneko 
balioa.  

- lurzoruaren gain-kalifikazioaren ondorioz hirigintzako garapen desordenatuak ez 
sortzeko helburuz ezartzen den gehienezko balioa.  

Horrela, udal plangintzak muga horien artean eskaintza-balioa aukeratzeak ereduaren 
beharrizanak asetzea bermatuko luke, merkatuaren balizko murrizpenak ekidingo 
lituzke eta haien kokapena mesedetuko luke (betiere plangintzarekin bat etorriz eta 
okupazioaren muga-eremuen barruan). 

Gogorarazi behar dugu kuantifikazio horren guztiaren helburua detektatutako 
beharrizanak modu egokian asetzea dela eta eskaintzaren kalkulua helburu hori 
lortzeko tresna hutsa baino ez dela.  

Era berean, argitu behar dugu eskaintza proposamenak ez duela zertan garapen 
berririk ekarri, bideragarri litzatekeen kalifikatutako lurzoru hutsa eskaintzaren barruan 
legokeelako; horrela, dagoen ondare urbanizatu eta eraikia optimizatuko litzateke. 

LZPren planteamendu metodologikoan ulertzen da ereduaren arabera aurreikusitako 
etxebizitza kopuru garbia kalkulatu ondoren aplikatzen dela harrotze koefizientea, 
egoitza-lurreko eskaintza bihurtzeko unean. Asmoa ez da aurreikusitako etxebizitzen 
kopurua gehitzea, baizik eta egiten diren lurzoru aurreikuspenek malgutasun nahikoa 
izatea behar diren etxebizitza guztiak eraiki ahal izateko, hiri garapeneko prozesuek 
izaten duten zurruntasuna gorabehera. 

LZP honek gehienezko eta gutxieneko ondoko harrotze koefizienteak ezartzen ditu 16 
urtetarako: 

- Erabili den gehienezko harrotze koefizientea 2koa da udalerri guztietarako, salbu 
eta Mungian; hemen 1,5ekoa da, hirigintzako kudeaketa arinagoa aurreikusten 
delako eta komunitateko hiri-sisteman hierarkia altuago bati dagokiolako.  

- Gutxieneko koefizientea 1,25ekoa da. 

Hona hemen harrotze koefizienteen arteko erlazioa zortzi eta hamasei urtetako 
denboraldietarako.  

16 urterako 2 balioko gehienezko harrotze koefizientea izateak ahalbideratzen du 8 
urteko denboraldiari dagokion harrotze koefizientea aurreikusitako beharrizana 3 aldiz 
izatea. 

Horretarako adibide sinpletu bat aurkezten da, erakusten duena 16 urtetako 
beharrizanetarako 2. mailako gehienezko harrotze koefizientea ezartzeak bermatzen 
duela 8 urteko denboraldietako bakoitzean beharrizanen halako hiruko gaitasuna duten 
lurzoruak proposatu ahal direla. 
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LZP honek proposatutako gehienezko eta gutxieneko koefizientea aplikatuta, honakoa 
lortzen da: 

Gehienezko eskaintza orokorraren hipotesia 

Denboraldia 
Etxebizitzen benetako 

beharrizana 
Harrotze koef. Beharrizan harrotua 

16 urte 200 2 400 

8 urte 100 3 300 

 

LZPko harrotzea 2,0
Plangintzako harrotzea 3,0
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Mungiako gehienezko eskaintzaren hipotesia 

Denboraldia 
Etxebizitzen benetako 

beharrizana 
Harrotze koef. Beharrizan harrotua 

16 urte 200 1,5 300 

8 urte 100 2,0 200 
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Plangintzako harrotzea 2,0
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Era berean, 16 urterako 1,25 balioko gutxieneko harrotze koefizientea hartzeak 
ahalbideratzen du harrotze koefiziente hori 8 urterako aurreikusitako beharrizana bat 
eta erdi aldiz izatea. 

Gutxieneko eskaintzaren hipotesia 

Denboraldia 
Etxebizitzen benetako 

beharrizana 
Harrotze koef. Beharrizan harrotua 

16 urte 200 1,25 250 

8 urte 100 1,5 150 

 

LZPko harrotzea 1,25
Plangintzako harrotzea 1,5
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Aurrekoaren emaitza da LZPn 8 urterako aplikatzen diren koefizienteak hauek izatea:  

- 3ko koefizientea eskaintzaren gehienezko baliorako, Mungia udalerriaren kasuan 
2koa izango dena. 

- 1,5eko koefizientea eskaintzaren gutxieneko balioarentzat, 8 urterako etxebizitza 
garbiak asetzeko. 

6.2.D. EREDUAREN KALKULUA 

D.1. SARRERA 

Etxebizitza lurzoruaren beharrizanera hurbiltzeko, udalerri bakoitzeko etxebizitza 
beharra kalkulatzen da, lau osagai batuz. 

Beharrizanen aurreikuspen honetan maiorazio koefizienteak aplikatzen dira 
merkatuaren zurruntasuna zuzentzeko. Horrela, eskaintza proposamena jasotzen da, 
hektareatan neurtutako azaleraren gutxieneko mugaren eta gehienezko mugaren 
arteko balio ingurune batean. Horrela, udal plangintzak muga horien artean eskaintza 
balioa aukeratzeak ereduaren beharrizanak asetzea bermatuko luke, eta merkatuaren 
balizko murrizpenak ekidingo lituzke. 

Adierazi behar dugu kuantifikazio horren guztiaren helburua detektatutako 
beharrizanak modu egokian asetzea dela eta eskaintzaren kalkulua helburu hori 
lortzeko tresna hutsa baino ez dela.  

Azkenik, egiaztatu da proposatu diren okupazioaren muga-eremuek gehienezko 
eskaintzarako harrera-gaitasuna daukatela, garapenen behin betiko kokapena 
aukeratzeko orduan udal plangintzari nolabaiteko malgutasuna baimentzen duen 
tartearekin gehituta. 

D.2. ETXEBIZITZA-LURZORUAREN BEHARRIZANAK. LZPAREN 
PROPOSAMEN-ESPARRUA 16 URTETARA. 

Beharrizanen estimazioa 16 urterako zerumugarekin egiten da, LZP honek 
aurreikusitako ereduaren arabera erreferentzia-esparrua dena. 

• Ereduaren osagaiak 

Etxebizitzen beharrizanera hurbiltzeko, LZPak kalkulu-metodo bat erabiltzen du. Haren 
helburua LZP honetan aurreikusi den etorkizuneko lurralde ereduarentzat etxebizitza-
kuantifikazio egokia lortzea da.  

Hartara, LZPak arlo funtzionaleko udalerrientzat hartu den hazkunde ereduaren lau 
osagai ezarri ditu, okupagarriak izan behar diren etxebizitzen kopurua lortzeko 
ondorioetarako.  

Kalkulu-metodoa ondoko osagaien baturan oinarritzen da: 
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1. Ereduaren hazkunde selektiboa (A), izaera zehaztu eta loteslekoa. 

2. Barne-berroreka (B), izaera zehaztu eta loteslekoa. 

3. Beharrizan endogenoak (C), biztanlerian eta 2011ko familien batez besteko 
tamainan (FBBT) oinarrituta kalkulatua. Familien batez besteko tamaina urtero 
0,03 murriztea loteslea da. 

4. Bigarren etxebizitza (D), izaera zehaztu eta loteslekoa. 

• Ereduaren hazkuntza selektiboa. A osagaia. 

Hazkunde selektiboa eredu arrazoiengatik definitzen da. Horrela, LZPak hazkunde 
selektiboa edo osagai exogenoa proposatzen zaizkien udalerriak zehazten ditu, 
atzematen diren lurralde desorekak zuzentzeko estrategia gisa. 

Ereduak emandako lurralde orekako estrategiari erantzunez, arlo funtzionaleko 
udalerrietakoren batean hazkunde selektiboa aurreikusten da, Bilbo Metropolitarretik 
datozen 1.500 etxebizitzakoa. Etxebizitza horiek arlo funtzional horretatik kanporatuta 
geratzen diren (batez ere diru kontuengatik) biztanleak hartzen dituzte. 

Arlo funtzionalean ez da atzeman lurralde desoreka garrantzitsurik. Bi ezaugarri 
ezberdin bakarrik atzeman dira egindako diagnostikoan. 

• Bakion urtaroaren arabera biztanleria nabarmen aldatzen da. Horrenbestez, 
planaren helburua biztanleria egonkorra urte osoan zehar gehitzea da. 
Horretarako, besteak beste, bigarren etxebizitzaren eskaintza erregulatzea eta 
etxebizitza hutsa dinamizatzea dira irizpideak. 

• Mungia arlo funtzionaleko hiriburu gisa sustatzea, batez ere merkataritzan eta oro 
har hirugarren sektorean.  

Desoreka garrantzitsurik ez dagoenez gero, hazkunde selektiboari dagozkion 
etxebizitzen banaketa hazkunde endogenoaren modu proportzionalean banatzea 
proposatzen da (ikusi “C osagaia” atala): 

UDALERRIAK 
Hazkunde  
endogenoa 

Hazkunde 
selektiboa 

      1.500 
Arrieta 54 2,10% 32 
Bakio 526 20,36% 305 
Fruiz 52 2,01% 30 
Gamiz-Fika 90 3,48% 52 
Gatika 123 4,76% 71 
Laukiz 76 2,94% 44 
Maruri-Jatabe 82 3,17% 48 
Meñaka 53 2,05% 31 
Mungia 1.528 59,13% 887 
Mungia A.F. 2.584 100,00% 1.500 
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• Barne berroreka. B osagaia. 

B osagaia arlo funtzionaleko etxebizitza-beharrizanen barne berrorekari dagokiona da. 
Zentzu horretan, barne berroreka beren udal mugartearen barruan lur nahikoa ez 
daukaten udalerrien etxebizitza eskaerak birkokatzearen ondorioz gertatuko litzateke, 
lehen azaldu diren harrotze-koefizienteak erabiltzearen ondoriozko gehienezko edo 
gutxieneko eskaintzak proposatzeko beharrizanen gainean. Kasu hau teorikoki 
ebatziko da gaitasun eza hori hartzeko kapaz diren lurzoruen soberakina duten 
udalerrietan. 

Mungiako Arlo Funtzionalaren kasuan, lurzoru erabilgarriei buruz eta haien ezaugarri 
naturalei buruz egin diren azterlanek erakusten digute arlo funtzionala osatzen duten 
udalerrietako bakoitzak harrera-gaitasun nahikoa daukala bere beharrizanei 
erantzuteko, barne berrorekako B osagaiari batere baliorik eman gabe (zero, alegia): 

UDALERRI
AK 

Barne 
berroreka. 

   C 
Arrieta 0 
Bakio 0 
Fruiz 0 
Gamiz-Fika 0 
Gatika 0 
Laukiz 0 
Maruri-
Jatabe 0 
Meñaka 0 
Mungia 0 
Mungia A.F. 0 

 

• Beharrizan endogenoak. C osagaia. 

C osagaiak udalerrien beharrizan endogenoak islatzen ditu. Osagai hau zehazteko, 
datozen urteetarako familien batez besteko tamaina modu mailakatuan murrizteko 
joeraren ondorioz etxebizitza-beharrizanen gehikuntza izaten da kontuan. Horrek esan 
nahi du etxebizitza eskaerak gora egingo duela oraindik ere. 

Horrela, FBBTaren murrizpen esanguratsu eta etengabearen hipotesian oinarrituta lan 
egingo dugu datozen urteetan.  

FBBT biztanleriaren eta etxebizitza nagusien arteko kozientea da. 2011ko familiaren 
batez besteko tamaina data horretan etxebizitza nagusi kopuruari eta data horretan 
EUSTATen arabera zegoen biztanleriari buruz zeuden datu eguneratuak oinarri hartuta 
lortu zen, eta tamaina hori oinarri hartuta, familiaren batez besteko tamainak 2009. 
urtera arte zer bilakaera izan zuen kalkulatu da, EAEko FBBTaren urteko murrizpena 
1993 eta 2000. urteen artean kontuan izanik, LAAen arabera. 

Aipatutako irizpidea jarraituz eta egiten ari diren gainerako LZPekin homogeneitate 
irizpideak ezarriz, 0,03ko urteko gutxikuntza-indizea zenbatetsi da familien batez 
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besteko tamainan, izaera loteslearekin. Horrenbestez, 16 urteko denboraldirako, 
zenbatetsitako gutxikuntza 0,54koa izango da.  

Behean erantsi den taulan, alde funtzionaleko udalerri bakoitzeko etxebizitza nagusien 
kopurua, biztanleria 2011. urtean EUSTATen arabera eta zegokion familiaren batez 
besteko tamaina, aurrekoen zatidura eginez lortutakoa, jasotzen dira. Ondoren, 2011-
2029 aldiko ondoko urteetarako familiaren batez besteko tamainaren datua ematen da, 
urtean 0,03ko murriztapena egongo denaren hipotesia eginez. 

 
Arrieta Bakio* Fruiz 

Gamiz- 
Fika 

Gatika Laukiz 
Maruri- 
Jatabe 

Meñaka Mungia 
Mungia 

 A.F. 
Etxebizitza nagusiak 209 1.160 199 431 550 366 343 244 6.174 9.641 
Populazioa 545 2.564 518 1.346 1.623 1.154 958 734 16.775 26.189 
FBBT 2011 2,61 2,21 2,60 3,12 2,95 3,15 2,79 3,01 2,72 2,72 
FBBT 2012 2,58 2,18 2,57 3,09 2,92 3,12 2,76 2,98 2,69 2,69 
FBBT 2013 2,55 2,15 2,54 3,06 2,89 3,09 2,73 2,95 2,66 2,66 
FBBT 2014 2,52 2,12 2,51 3,03 2,86 3,06 2,70 2,92 2,63 2,63 
FBBT 2015 2,49 2,09 2,48 3,00 2,83 3,03 2,67 2,89 2,60 2,60 
FBBT 2016 2,46 2,06 2,45 2,97 2,80 3,00 2,64 2,86 2,57 2,57 
FBBT 2017 2,43 2,03 2,42 2,94 2,77 2,97 2,61 2,83 2,54 2,54 
FBBT 2018 2,40 2,00 2,39 2,91 2,74 2,94 2,58 2,80 2,51 2,51 
FBBT 2019 2,37 1,97 2,36 2,88 2,71 2,91 2,55 2,77 2,48 2,48 
FBBT 2020 2,34 1,94 2,33 2,85 2,68 2,88 2,52 2,74 2,45 2,45 
FBBT 2021 2,31 1,91 2,30 2,82 2,65 2,85 2,49 2,71 2,42 2,42 
FBBT 2022 2,28 1,88 2,27 2,79 2,62 2,82 2,46 2,68 2,39 2,39 
FBBT 2023 2,25 1,85 2,24 2,76 2,59 2,79 2,43 2,65 2,36 2,36 
FBBT 2024 2,22 1,82 2,21 2,73 2,56 2,76 2,40 2,62 2,33 2,33 
FBBT 2025 2,19 1,79 2,18 2,70 2,53 2,73 2,37 2,59 2,30 2,30 
FBBT 2026 2,16 1,76 2,15 2,67 2,50 2,70 2,34 2,56 2,27 2,27 
FBBT 2027 2,13 1,73 2,12 2,64 2,47 2,67 2,31 2,53 2,24 2,24 
FBBT 2026 2,10 1,70 2,09 2,61 2,44 2,64 2,28 2,50 2,21 2,21 
FBBT 2027 2,07 1,67 2,06 2,58 2,41 2,61 2,25 2,47 2,18 2,18 

 C osagaia kalkulatzeko, formula hau aplikatu da: 

C = 
P 

- 
P 

(FBBT–0,03x n ) 
FBB

T 
 

P eta FBBT udalerriko populazioa eta familien batez besteko tamaina dira 2011. 
urtean. n=18 urte, erantsitako taularen arabera.  
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Horrela, ondoko datu hauek ateratzen dira: 

UDALERRIAK 

Etxebizitza  
nagusiak  

2011  
 EUSTAT)) 

Biztanleria 
2011 

(eustat) 
FBBT 
2011 

  
FBBT 2029 

(zenbatetsia) 

Beharrizan  
endogenoak 

2029 
  gizonak emakumeak guztira 

Arrieta 209 277 268 545 2,61 2,07 54 
Bakio* 1.625     3.592 2,21 1,67 526 
Fruiz 199 257 261 518 2,60 2,06 52 
Gamiz-Fika 431 686 660 1.346 3,12 2,58 90 
Gatika 550 826 797 1.623 2,95 2,41 123 
Laukiz 366 583 571 1.154 3,15 2,61 76 
Maruri-Jatabe 343 493 465 958 2,79 2,25 82 
Meñaka 244 370 364 734 3,01 2,47 53 
Mungia 6.174 8.199 8.576 16.775 2,72 2,18 1.528 
A.F. Mungia 10.141 11.691 11.962 27.245 2,72 2,18 2.584 

 

*Bakio: Urtearen erdialde batean biztanle gehiago daudenez, urteko batez besteko 
biztanleria kalkulatzeko (3.592 biztanle), udalak eman dituen datuak erabili dira. Udalak 
2010. urteko hilabete bakoitzean sortu diren hondakin kiloak hartu ditu oinarri, eta 
pertsona eta egun bakoitzeko 1,2 kiloko ratioarekin zatitu ditu. Horrela, hilabeteko 
batez besteko populazioa ateratzen da. Urteko batez besteko biztanleria horri 
dagozkion etxebizitza nagusiak kalkulatzeko (1.625), biztanleriari lehen kalkulatu den 
2,21 FBBT aplikatzen zaie.  

LZP honek bere zenbatespenak denboraldi jakin batean egiten ditu, zeinetan 
biztanleriaren beharrizanak 16 urterako kalkulatzen diren, planaren denborazko muga 
alegia. Adierazi behar da, ordea, hazkunde endogenoaren osagaia bakarrik 
metodologian dela loteslea. Kalkulu zehatza egiteko, udal plangintza berrikusten den 
urteko biztanleriaren eta familien batez besteko tamainaren datu eguneratuak erabiliko 
ditu udal plangintzak. 

Halere, etorkizuneko proiekziorako, familien batez besteko tamainaren urteko 0,03 
murrizpenaren hipotesia loteslea izango da. Horrenbestez, koefiziente hori udal 
plangintzak zenbatesten duen aurreikuspen aldiarekin biderkatzearen emaitza izango 
da gutxikuntza osoa. 

• Bigarren etxebizitza. D osagaia. 

Bigarren etxebizitza lurralde ereduaren arabera ezartzen da. Beraz, haren zenbatekoa, 
kanpo osagaiarena bezala eta lurralde berrorekarena bezala, zehaztua eta loteslea da. 

Arloko asentamenduen eredua eratzeko, Lurraldearen Zatiko Planak jarduketa ildo 
argia ezartzen du bigarren etxebizitzaren fenomenoaren aurrean. Izan ere, adierazten 
du erabilera hori ez dela kontuan hartzen, udalerri txikiagoek harrera-gaitasun txikia 
dutelako eta oso dentsitate txikiak (honelako etxebizitzen ezaugarria) ekidin nahi 
direlako. Bakiori dagokionez, aukera hau ezetsi da, urte osoan zehar biztanleria 
egonkorra izateko helburua kontuan izanik. 
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Arlo funtzionaleko guneen hiri izaera sendotu nahi duen lurralde ereduarekin bat 
etorriz, ez dirudi egokia bigarren etxebizitzako eskaintza proposatzea, baizik eta 
hiriguneetan alojamenduen alternatiba sendotzea eta dauden eraikinetan landa 
turismoa garatzea. 

UDALERRIAK 
Bigarren 

etxebizitza  
  D 

Arrieta 0 
Bakio 0 
Fruiz 0 
Gamiz-Fika 0 
Gatika 0 
Laukiz 0 
Maruri-Jatabe 0 
Meñaka 0 
Mungia 0 
Mungia A.F. 0 

 

• Proposamen-esparruan ereduko etxebizitzen beharrizana 
zenbatzea 16 urterako.  

Azaldutako osagaien batura (A, B, C eta D osagaiak) etxebizitza kopuru garbia da, 
LZPk bere 16 urteko indarraldirako aurreikusten du hazkunde ereduaren arabera 
kalkulatuak. Beraz, Mungiako Arlo Funtzionalaren LZP honek kontuan hartzen duen 
aurreikuspena da hau.  

Aurreikusten den etxebizitza kopuru garbi honi aurre egiterakoan, asmoa ez da kopuru 
hori etxebizitza berri gisa gauzatzea, baizik eta udal plangintza egokiak etxebizitza 
kopuru hori dagoela berma dezala. Horretarako, azaldutako estrategiak erabili beharko 
lituzke, besteak beste, eraikitako ondarea optimizatzea etxebizitza hutsa mobilizatuz 
edo dauden eraikinak birgaituz, edo indarrean dagen plangintzan hutsik dagoen 
lurzorua birdentsifikatzeko operazioak eginez, berrikuspen ereduak des-sailkatzen ez 
baditu, gutxienez 2/2006 Legeak ezarritako gutxieneko eraikigarritasuneko irizpideak 
kontuan izanik. 

Egindako ebaluaziotik eta azaldutako aldagaien analisitik etxebizitza garbien 
zenbatespen hau proposatu da:  

UDALERRIAK 

Ereduaren  
hazkunde  
selektiboa 

Barne  
berroreka 

Beharrizan 
endogenoa 

Bigarren 
etxebizitza 

GUZTIRA 
A+B+C+D 

  A B C D   
Arrieta 32 0 54 0 86 
Bakio 305 0 526 0 831 
Fruiz 30 0 52 0 82 
Gamiz-Fika 52 0 90 0 142 
Gatika 71 0 123 0 194 
Laukiz 44 0 76 0 120 
Maruri-Jatabe 48 0 82 0 130 
Meñaka 31 0 53 0 84 
Mungia 887 0 1.528 0 2.415 
Mungiako A.F. 1.500 0 2.584 0 4.084 
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D.3. ETXEBIZITZA-LURZORUAREN BEHARRIZANAK. LZPAREN 
PROPOSAMEN-ESPARRUA 8 URTETARA. 

Bere plangintza orokorra berrikusten duen udalerri bakoitzak bere ereduko etxebizitzak 
kalkulatu beharko ditu plan horretan ezartzen den denboraldirako, LZP honetan 
ezarritakoan oinarrituta.  

2/2006 Legeak 8 urteko berrikuspen denboralditik askatzen ditu planak. Nolanahi ere, 
plangintzek ezartzen dituzten epeetan berrikusi ahal dira. 

Lege horretako 102.4 artikuluan jasotzen denez, hirigintzako planak haietan ezartzen 
diren epeetan berrikusi behar dira. Baita haietan horretarako aurreikusten diren kasu 
edo inguruabarrak gertatzen direnean ere, edo lurraldea antolatzeko tresnek eskatzen 
dutenean, haien zehaztapenak lotesleak baldin badira. Ondorio horietarako, LZPak 
ezartzen duen irizpide loteslea da C osagaia kalkulatzeko orduan plangintza 
berrikusteko unean biztanleriaren eta familien batez besteko tamainaren datu 
eguneratuak izan daitezela oinarria, eta etorkizunaren proiekziorako familien batez 
besteko tamainaren murrizpena urtean 0,03koa izan dadila. Horrenbestez, gutxikuntza 
osoa koefiziente hori udal plangintzak zenbatetsitako aurreikuspen aldiarekin 
biderkatzearen emaitza izango da. 

Udal plangintzan proposamen-esparrua aplikatu ahal izateko, esparru hori 
plangintzaren benetako denboraldiari egokitu behar zaio. 

Proposamen-esparruan jarritako taulak muga horri egokitzea ahalbideratzen duen 
metodoa eskaintzen du LZPak, zortzi urteko zenbatespenari dagozkion taulak eskainiz. 

• Ereduaren hazkuntza selektiboa. A osagaia 

LZPak hazkunde selektiboa edo osagai exogenoa proposatzen zaizkien udalerriak 
zehazten ditu.  

Osagai honen balioa zehaztua eta loteslea da. 16 urterako aurreikusitako lurralde 
orekako osagai gisa ezarri den etxebizitza bolumenaren erdia da 8 urteko 
denboraldirako. 

Hazkunde selektibo hau aipatutako osagai exogenoa da eta ondoko taula honetan 
adierazten da: 
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UDALERRIAK 
Hazkunde  
endogenoa 

Hakzunde 
selektiboa 

     750 
Arrieta 27 2,10% 16 
Bakio 255 19,80% 149 
Fruiz 26 2,02% 15 
Gamiz-Fika 46 3,57% 27 
Gatika 62 4,81% 36 
Laukiz 39 3,03% 23 
Maruri-Jatabe 41 3,18% 24 
Meñaka 27 2,10% 16 
Mungia 765 59,39% 444 
Mungia A.F. 1.288 100,00% 750 

 

• Barne berroreka. B osagaia 

LZPak etxebizitza-lurzoruaren erabilgarritasuna bermatzen du, itogunerik ez dadin 
gertatu. Hazkundearen mugak jartzen ditu eta espazioan banatzen ditu, lurralde 
ereduaren arabera. Udalerri bakoitzean dagoen lurzorua nahikoa da LZPren 
aurreikuspen urteetako gehienezko eskaintza asetzeko; ez da beharrezkoa udalerri 
arteko berroreka egitea, arlo funtzionaleko udalerri batzuen gabeziak beste 
udalerrietara bidaliz. 

• Beharrizan endogenoak. C osagaia 

LZP honen etxebizitza proposamena, aurreko puntuan azaldu dugunez, 16 urterako 
da. Aitzitik, udal plangintzaren benetako denboraldia hark legez baimentzen duena 
izango da. 

LZParen eredutik proposatutako kuantifikazioa 8 urteko denboraldiari egokitzea 
baimentzen duen erlazioa ezartzen du atal honek. 

Hazkunde endogenoa familien batez besteko tamainaren eboluzioaren arabera 
kalkulatu behar da. Horretarako, urteri 0,03ko etengabeko jaitsierako hipotesia 
planteatzen da, izaera loteslearekin. Bere plangintza berrikusten duen udalerri 
bakoitzak berrikuspen urteko populazioa eta udalerriko familien batez besteko tamaina 
izan behar ditu oinarri. Era berean, biztanleria galtzea ekiditeko hipotesia erabili behar 
du. FBBTren urteko galera 0,03 da. Beraz, murrizpena guztira honela atera behar da: 
koefiziente hori eta udal plangintzak zenbatesten duen aurreikuspen aldia biderkatuz. 

Hemen erakusten den taularen emaitzak d.2.4 puntuari dagokion laukian 8 urteko 
denboraldirako azaldu diren 2011. urteko populazioan eta familien batez besteko 
tamainan oinarrituta atera dira. FBBTren gutxikuntza osoa 0,30 da. 
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Arrieta Bakio* Fruiz 

Gamiz- 
Fika 

Gatika Laukiz 
Maruri- 
Jatabe 

Meñaka Mungia 
Mungia 

 A.F. 
Etxebizitza nagusiak 209 1.160 199 431 550 366 343 244 6.174 9.641 
Populazioa 545 2.564 518 1.346 1.623 1.154 958 734 16.775 26.189 
FBBT 2011 2,61 2,21 2,60 3,12 2,95 3,15 2,79 3,01 2,72 2,72 
FBBT 2012 2,58 2,18 2,57 3,09 2,92 3,12 2,76 2,98 2,69 2,69 
FBBT 2013 2,55 2,15 2,54 3,06 2,89 3,09 2,73 2,95 2,66 2,66 
FBBT 2014 2,52 2,12 2,51 3,03 2,86 3,06 2,70 2,92 2,63 2,63 
FBBT 2015 2,49 2,09 2,48 3,00 2,83 3,03 2,67 2,89 2,60 2,60 
FBBT 2016 2,46 2,06 2,45 2,97 2,80 3,00 2,64 2,86 2,57 2,57 
FBBT 2017 2,43 2,03 2,42 2,94 2,77 2,97 2,61 2,83 2,54 2,54 
FBBT 2018 2,40 2,00 2,39 2,91 2,74 2,94 2,58 2,80 2,51 2,51 
FBBT 2019 2,37 1,97 2,36 2,88 2,71 2,91 2,55 2,77 2,48 2,48 
FBBT 2020 2,34 1,94 2,33 2,85 2,68 2,88 2,52 2,74 2,45 2,45 
FBBT 2021 2,31 1,91 2,30 2,82 2,65 2,85 2,49 2,71 2,42 2,42 

 

Bere plangintza berrikusten duen udalerri bakoitzak formula hau aplikatuz kalkulatuko 
du C osagaia: 

C = P / (FBBT-0.03xn) – P/FBBT 

P eta FBBT populazioa eta familien batez besteko tamaina berrikuspen urtean eta 
udalerrian. N udal plangintzaren aplikazio aldiaren urte kopurua da.  

Horrela, ondoko kuantifikazioa lortzen da: 

UDALERRIAK 

Etxebizitza  
nagusiak  

2011  
 (eustat) 

Biztanleria 
2011 

(eustat) 
FBBT 
2011 

  
FBBT 2021 

(zenbatetsia) 

Beharrizan  
endogenoak 

2021 
  gizonak emakumeak guztira 

Arrieta 209 277 268 545 2,61 2,31 27 
Bakio* 1.625     3.592 2,21 1,91 255 
Fruiz 165 257 261 518 2,60 2,30 24 
Gamiz-Fika 431 686 660 1.346 3,12 2,82 46 
Gatika 546 826 797 1.623 2,95 2,65 62 
Laukiz 443 583 571 1.154 3,15 2,85 38 
Maruri-Jatabe 333 493 465 958 2,79 2,49 40 
Meñaka 239 370 364 734 3,01 2,71 27 
Mungia 6.128 8.199 8.576 16.775 2,72 2,42 769 
A.F. Mungia 10.119 11.691 11.962 27.245 2,72 2,42 1.288 

 

LZPak ez du lotesletzat jotzen aurreko taulan ageri den C osagaia, baina bai hura 
kalkulatzeko metodoa. Transkribatutako formula aplikatzeko, kontuan izan behar da 
plangintza orokorreko tresnak izapidetu aurretik dagoen informazioa benetako datuekin 
gaurkotu behar dela, baldin badaude, eta hipotesietan oinarritzen diren LZPren 
emaitzak birkalkulatu. Nahitaez aplikatu behar den koefiziente bakarra familiaren batez 
besteko tamainaren urteroko murrizpena da, 0,03koa. 
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• Bigarren etxebizitza. D osagaia 

Bigarren etxebizitza lurralde ereduaren arabera ezartzen da. Beraz, haren zenbatekoa, 
kanpo osagaiarena bezala eta barne berrorekarena bezala, zehaztua eta loteslea da. 
Bigarren etxebizitzaren eskaera deuseza da. 

• Ereduko etxebizitzen beharrizanaren kuantifikazioa 8 urteko 
denboraldirako 

Hurrengo taulan, ereduko etxebizitzen 8 urterako kuantifikazioa ageri da. 8 urterako 
zenbatetsitako A, B, C eta D osagaien baturaren emaitza da.  

Gogorarazi behar dugu taula honetatik A,B, eta D osagaiak balio zehaztuak eta 
lotesleak direla. Halere, zenbateko osoa udalerri bakoitzeko plangintza orokorra 
berrikusteko unean berriztatu behar da, C osagaia definitutako irizpideen arabera 
eraldatzearen ondorioz.  

16 urteko denbora-mugarekin bezala, berresten da kuantifikazio hau ez datorrela bat 
etxebizitza berriarekin bakarrik, baizik eta, horrez gain, eraikitako ondarearen 
optimizazioa kontuan hartzen duela, etxebizitza hutsa mobilizatuz eta dagoen 
eraikuntza birgaituz edo balizko birdentsifikazio operazioak eginez. 

Era berean, udal plangintzak lehentasunen oinarrizko ordena zehaztu behar du eta 
programazioko betekizunak finkatu behar ditu egoki irizten dien eremuetarako. Horrela, 
ereduko etxebizitzen zenbatekoaren erabilgarritasuna lortzeko helburua lortu nahi da, 
udal plangintzari dagokion denboraldirako. 

Aldi baterako plangintzan lehentasunezkotzat hartuko dira indarreko plangintzetan 
bildutako aldeak garatzeko jarduketak eta hutsik dagoen plangintzaren dentsitatea 
berrikusteko jarduketak. 

UDALERRIAK 
Ereduaren 
hazkunde 
selektiboa 

Barne 
berroreka 

Beharrizan 
endogenoa 

Bigarren 
etxebizitza 

GUZTIRA 

  A B C D  A+B+C+D 
Arrieta 16 0 27 0 43 
Bakio 149 0 255 0 404 
Fruiz 15 0 26 0 41 
Gamiz-Fika 27 0 46 0 73 
Gatika 36 0 62 0 98 
Laukiz 23 0 39 0 62 
Maruri-Jatabe 24 0 41 0 65 
Meñaka 16 0 27 0 43 
Mungia 444 0 765 0 1.209 
Mungia A.F. 750 0 1.288 0 2.038 
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D.4. ESKAINTZAREN MUGAK. LZPREN PROPOSAMEN-ESPARRUA 

Dokumentu honen 0 puntuan azaltzen denez, harrotze koefiziente hauek ezarri dira 
gehienezko eta gutxieneko balioak kontuan izanik, udalerri bakoitzak, bazter hauen 
barruan, bere hazkunde eredua erabaki dezan: 

- 16 urterako eskainitako etxebizitzaren gehienezko balioak ezin du gainditu 
etxebizitzen kopuru garbia 2 koefizientearekin biderkatuta. 

 Mungiaren kasuan, koefizientea 1,5 da.  

- Udalerri bakoitzeko eskaintzaren gutxieneko balioa 16 urterako ezin da izan 
etxebizitzen kopuru garbiak 1,25 koefizientearekin (LZPk proposatua) zatituta 
ematen duena baino txikiagoa.  

Udalak dira aukeratu beharko dutenak, beren garapen ereduaren arabera, zenbateko 
handiagoa edo txikiagoa muga horien barruan, udal plangintzaren aurreikuspenak 
zenbakotzeko.   

Egin diren analisiekin bat etorriz, udalerriren batean gerta liteke okupaziorako ezarri 
diren muga-eremuekin ezin ematea gehienezko harrotze muga, 2 eta 16 urte artekoa 
izatea proposatu dena. 

Nolanahi ere, hori tarte txikiagoa litzateke ereduaren etxebizitza kopuru garbia 
gauzatzeko orduan, betiere beharrezkoak direnak sartzen direla bermatuta, ereduaren 
arabera, 1,25 gutxieneko koefizientearekin harrotuta. Horrela, merkatuko balizko 
estutasunak ekiditeko behar den tartea bermatuko litzateke.  

Arlo funtzionalean 16 urterako etxebizitza eskaintzaren kalkulutik ateratzen den laukia 
hauxe da: 

ESKAINTZAREN MUGAK (16 URTE) 

UDALERRIAK 

Ereduaren 
hazkunde 
selektiboa 

Barne  
berroreka 

Beharrizan 
endogenoa 

Bigarren 
etxebizitza 

Beharrizanak 
guztira 

Harrotze 
Koefizientea 

ESKATUTAKO 
ESKAINTZA 

GUZTIRA 
gehienez gutxienez gehienez gutxienez 

A B C D A+B+C+D         
Arrieta 32 0 54 0 86 2 1,25 172 108 
Bakio 305 0 526 0 831 2 1,25 1.662 1.039 
Fruiz 30 0 52 0 82 2 1,25 164 103 
Gamiz-Fika 52 0 90 0 142 2 1,25 284 178 
Gatika 71 0 123 0 194 2 1,25 388 243 
Laukiz 44 0 76 0 120 2 1,25 240 150 
Maruri-Jatabe 48 0 82 0 130 2 1,25 260 163 
Meñaka 31 0 53 0 84 2 1,25 168 105 
Mungia 887 0 1.528 0 2.415 1,5 1,25 3.623 3.019 
Mungia 1.500 0 2.584 0 4.084     6.961 5.108 

 



 

 

 
 

BEHIN-BETIKO ONESPENERAKO DOKUMENTUA  · mungiako arlo funtzionaleko lzp 

II. liburukia: memoria 2014.10 

 

119 

D.5. ESKAINTZAREN MUGEN APLIKAZIOA 8 URTETARA 

Udal plangintzan proposamen-esparruaren eskaintzaren mugak aplikatu ahal izateko, 
esparru hori plangintzaren benetako denboraldiari egokitu behar zaio. 

Ondoko taula honetan, arlo funtzionaleko udalerri bakoitzerako etxebizitza 
eskaintzaren zenbakotzea islatzen da 8 urteko denboraldi baterako; halere, hark egoki 
deritzon aurreikuspen aldia ezar dezake.  

Taula hori dokumentu honetako arlo funtzionaleko udalerri bakoitzaren 8 urterako 
eredua zenbakotzean oinarritzen da. Aitzitik, hura aplikatzeko, atal honetan adierazten 
denez, udalerri bakoitzak populazio datuak eta FBBTren datuak plangintzaren 
berrikuspena hasten den urteko benetako datuekin eguneratu behar ditu. 

Gogorarazi behar dugu etxebizitza kopuru garbian gertatu den gehikuntza honek, 
eskaintza ezartzeko orduan, ez dakarrela etxebizitza-beharrizan handiagorik. Aitzitik, 
etxebizitzetarako behar den lurzoruaren erabilgarritasunean zurruntasuna baino ez da 
ekidin nahi. 

8 urteko denboraldi honetarako, 16 urteko denboraldiari dagozkienetatik abiatuta 
lortutako harrotze koefizienteak aplikatu dira. 

Udalerri bakoitzak, muga hauen barruan, bere hazkunde eredu propioa erabaki dezala 
baimentzeko gehienezko eta gutxieneko eskaintza balioak hauek dira: 

- Udalerri bakoitzeko eskaintzaren gehienezko balioa. Ezin da izan etxebizitza 
kopuru garbia baino handiagoa zortzi urtera, 3ko koefiziente batekin harrotua. 

 Mungiaren kasuan, koefizientea 2 da.  

- Udalerri bakoitzeko eskaintzaren gutxieneko balioa. Etxebizitza kopuru garbia ase 
behar du zortzi urtera, 1,5eko koefiziente batekin harrotua. 

Arlo funtzionalean 8 urterako etxebizitza eskaintzaren kalkulutik ateratzen den laukia 
hauxe da: 

BEHIN-BEHINEKO ESKAINTZAREN MUGAK (8 URTE) 

UDALERRIAK 

Ereduaren  
hazkunde 
selektiboa 

Barne  
berroreka 

Beharrizan 
endogenoa 

Bigarren 
etxebizitza 

Beharrizanak 
guztira 

Harrotze 
koefizientea 

ESKATUTAKO 
ESKAINTZA 

GUZTIRA 
gehienez gutxienez gehienez gutxienez 

A B C D A+B+C+D         
Arrieta 16 0 27 0 43 3 1,5 129 65 
Bakio 149 0 255 0 404 3 1,5 1.212 606 
Fruiz 15 0 26 0 41 3 1,5 123 62 
Gamiz-Fika 27 0 46 0 73 3 1,5 219 110 
Gatika 36 0 62 0 98 3 1,5 294 147 
Laukiz 23 0 39 0 62 3 1,5 186 93 
Maruri-Jatabe 24 0 41 0 65 3 1,5 195 98 
Meñaka 16 0 27 0 43 3 1,5 129 65 
Mungia 444 0 765 0 1.209 2 1,5 2.418 1.814 
Mungia A.F. 750 0 1.288 0 2.038     4.905 3.060 
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6.2.E. PROPOSATUTAKO ETXEBIZITZA ESKAINTZAREN EZAUGARRIAK 

Mungiako arlo funtzionalarentzako etxebizitza eskaintza hiru jarduketa motan 

oinarrituta proposatzen da: 

1. Indarrean dauden plangintzetatik jasotako arloak 

2. Dentsitatea berrikusi zaien arloak 

3. Okupazioaren muga diren eremuak 

Etxebizitza asentamenduei buruzko proposamenen definizio grafikoa o-02 antolaketa 
planoan (egoitzetarako asentamenduen eta jarduera ekonomikoen sistema) jasotzen 
da. 

E.1. INDARREAN DAUDEN PLANGINTZETATIK JASOTAKO ARLOAK 

Gaur egun kalifikatuta eta hutsik dauden eta birdentsifikazio irizpideak aplikatzen ez 
zaizkien (bai beren dentsitatea bat datorrelako LZPak proposatutako dentsitateekin, bai 
antolaketa xehatua garatuta edo garapen bidean daukatelako) arloei dagozkie.  

LZPak arlo horiek beren egungo hirigintza parametroekin jasotzen ditu. Hala ere, 
garapen plangintzak LZP honetan proposaturiko dentsitateei egokitzea gomendatzen 
dugu, garapen mailak ahalbidetzen duen heinean. 

E.2. DENTSITATEA BERRIKUSI ZAIEN ARLOAK 

Indarrean dauden plangintzetan hutsik dauden arlo kalifikatuak dira, haien 
eraikigarritasuna legeak exijitzen duena baino txikiagoa baldin bada eta haien 
antolaketa xehatuko plangintza garatu ez bada.  

Plangintza hutsa aztertzen bada, ikusten da lurzoru hutsen gaur egungo batez besteko 
dentsitateak oso txikiak direla. Batez besteko dentsitateak 5,54 etxeb/Ha (Arrieta) eta 
14,21 etxeb/Ha (Meñaka) artean daude. Eremu bakoitzeko dentsitateak aztertuz gero 
ikusten da hutsik dauden arloen erdiak gutxi gorabehera 10 etxeb/Ha baino gutxiagoko 
dentsitatea dutela eta %70ak 15 etxeb/Ha baino gutxiagoko dentsitatea dutela. 
Dentsitaterik handienak Mungian daude. 

Dentsitate horiek ez dira bateragarriak LZP honetako eta Lurraren eta Hirigintzaren 
2/2006 Lege berriko lurzoruaren okupazio arrazionalaren eta irisgarritasunaren 
irizpideekin. 

Ildo honetan, LZPak lehentasunezko jarduketa ildo gisa proposatu du etxebizitzen arlo 
kalifikatu eta huts nagusien dentsitatea berrikustea, haiei udal mugarte bakoitzerako 
egokitzat jotzen diren dentsitateak aplikatuz.  

Zehazki, LZPak haiei gutxienez 30 etx/Ha gutxieneko dentsitatea aplikatzea proposatu 
du. Udal plangintza da azkenean aplikatu beharreko dentsitatea definituko duena. 
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Aurreikusitako eremu batzuen dentsitatea aldatzea LZP honetan udalerri osorako 
jasotakoa baino eskaintza handiagoa dakarren udalerrietan, komenigarria da udalak 
kalifikatutako gainazala murriztea, hirigintza-estandarrei buruzko 123/2012 Dekretuak 
jasotzen duen bezala. 

E.3. OKUPAZIOAREN MUGA DIREN EREMUAK 

Udal plangintzek kalifikatuta ez dauzkaten arloak dira, LZP honetan etxebizitza-
beharrizanak osatzeko proposatzen dituztenak.  

LZPak okupazioaren muga-eremu bakoitzari dentsitatea esleitzen dio, hektarea 
bakoitzeko etxebizitza kopuruan neurtuta. Halere, LZPak ez du benetan “dentsitate” 
parametroa finkatzen. Izan ere, tarte ezberdinak dentsitate balioen tarte batekin 
zehazten ditu, 2/2006 Legearen irizpideak osatzen saiatzen. Izan ere, 
eraikigarritasunak, berez, ez du bermatzen lurzoruaren erabilera arrazionala eta 
intentsiboa; gerta daiteke eraikigarritasun berberak oso dentsitate aldakorrak izatea, 
erabilitako tipologiaren arabera.  

Beharrezkoa da zehaztea garapen berrietan nahitaezkoa dela garapenen eta ingurune 
hurbilaren arteko elkarreragina errespetatzea. Horregatik, dentsitate horiek 
bateragarriak izan behar dira udalerri bakoitzaren berezko fisonomiarekin eta dauden 
guneetan proposamen berriak sartzearekin. 

Nolanahi ere, dentsitatea zenbatu gabeko lurzoruaren azalerari aplikatzen zaio, 
sistema orokorretarako erabiltzen den lurzorua kontuan izan gabe. 

Dentsitateak ezartzeko orduan, hirigunean ohiko eraikigarritasunak kontuan izaten dira, 
bertan berezkoak ez diren eraikigarritasunak deskartatzeko: eraikigarritasun oso txikiak 
edo oso handiak, osotasunarentzat aldaketa negatiboa ekarriko luketenak, eta eraikita 
dauden etxebizitzetatik azalera txikiena dutenen tipologiarekin duen erlazioa, gaur 
egungo egoerarekin bateragarriago direnak. Zehazki, tarte hauek erabili dira:  

A tartea (ertaina-txikia): 30 - 50 etxeb/Ha 

B tartea (ertaina-handia): 50 -75 etxeb/Ha 

C tartea (handia): 75 -100 etxeb/Ha 

Dentsitate txikia (hektarea bakoitzeko 30 etxebizitza baino gutxiago) ez da kontuan 
izan, lurzoruaren kontsumo hori ez delako bateragarria iraunkortasun irizpideekin. Hain 
zuzen ere, dentsitate txikiari lotutako tipologiak, etxebizitza isolatua, etxebizitza bikoitza 
eta txalet adosatua, lorategi pribatuko lur-zati bat (handiagoa edo txikiagoa) 
daukatenak, ez dira egokiak LZPn definitutako intentsitateen tarteetarako. 

Horrela, dentsitate ertain-txikiko tarte bat lortzen da, 30 eta 50 etxeb/Ha bitartekoa, arlo 
funtzionaleko udalerrientzat oro har, Mungiarentzat izan ezik; azken herri horrentzat 
dentsitate tarte ertain-handia (50-75 etxeb/Ha) edo handia (75-100 etxeb/Ha) dago. 
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Tipologiaren aukeraketa bi irizpideren arabera egingo da: lehenik eta behin, zonako 
eraikuntza tradizionalaren patroiak errespetatzea; bigarrenik, urbanizazio eremu 
trinkoa, lurzoru gutxi kontsumitzen duena (lurra baliabide urria baita), sustatzea. 

Tipologia egokiena izan beharko da, aplikatzen den dentsitatearen arabera. 

Edozelan ere, eredu bakoitzak Lurzoru eta Hirigintzari buruzko Legearen 77. artikuluan 
ezarritako hirigintza eraikigarritasunaren mugen araubidea bete behar du. 

E.4. LZPREN PROPOSAMENAREN GAITASUNA. TARTEA 

Aurreko ataletan azaldutako irizpideak behar den eskaintza osoari aplikatuz gero, 
ondoko taula hau lortzen da:  

UDALERRIAK 

Eskatu 
den 

eskaintza 
maximoa 
guztira 16 
urtetara 

Udalplan 
2012 

plangintzare
n gaitasun 

erabili 
gabea 

Hutsik 
dagoen 

plangintza 
birdents. 

 30  
etxeb/ha 

Lur 
berrien 
premia 

 Okupazioaren muga diren eremuen gaitasuna 

Tartea 
Azalera                                    

Muga-
eremuen 
gaitasuna 

Muga-
eremuen 
gaitasuna 

Muga-
eremuen 
gaitasuna 

 Ha 
dentsitate-

tartea 
dentsitate-

tartea 
dentsitate-

tartea 

  
30 - 50 

etxeb/Ha 
50 – 75 

etxeb/Ha 
75-100 

etxeb/Ha 
Gutx. 

gaitasun
a 

Geh. 
gaitasuna 

  30 50 50 75 75 100 
Arrieta 172 40   132 4,74 141 237         106,82% 179,55% 
Bakio 1.662 1.315 408 0 0,00             -- -- 
Fruiz 164 33 0 131 4,86 146 243         111,45% 185,50% 
Gamiz-Fika 284 400 0 0 0,00             -- -- 
Gatika 388 26 0 362 17,25 518 863         143,09% 238,40% 
Laukiz 240 52 243 0 1,05 32 53         -- -- 
Maruri-Jatabe 260 141   119 5,15 155 258         130,25% 216,81% 
Meñaka 168 9 0 159 5,70 171 285         107,55% 179,25% 
Mungia 3.623 2.515 84 1.024 31,20     1.445 2.173 167 222 157,42% 233,89% 
Mungia A.F. 6.961 4.531 735 1.927 66,62 1.063 1.772 1.445 2.173 167 222     

 
- Lurzoru berrien beharrizana = Eskatutako eskaintza - (hutsik dagoen plangintza + hutsik dagoen 
plangintzaren birdentsifikazioa) 
- Hutsik dagoen plangintza birdentsifikatzea = 30 etxeb / Ha gutxieneko dentsitatea aplikatzen da hutsik 
dagoen plangintzako lurzoruetan, plan xehatua onetsi gabe daukatenak eta eraikigarritasuna gutxienez exijitzen dena 
baino txikiagoa dutenak. 
Bakion: Areaga sektorea 
Laukizen: SAPU I 
Mungian: Larrauri-A eta Larrauri-B sektoreak 
- Tartea = Eremuen gaitasuna (dentsitate bakoitzerako) / Lurzoru berrien beharrizana 

Ikusten denez, okupazioaren muga-eremu guztiek gaitasun nahikoa daukate are 16 
urterako gehienezko eskaintza erreala hartzeko dentsitaterik txikienarekin. Tartea dago 
tokiko sistemak nahiz sistema orokorrak sartzeko kalifikatutako jarduketa berrien 
barruan.  

Bakiok eta Gamiz-Fikak ez dute lurzoru gehiagorik behar, sailkatuta dauden 
lurzoruekin gehieneko eskaintza estaltzen baitute.  

Laukizek lurzoru nahikoa, dagoeneko sailkatua, dauka gutxieneko eskaintza hartzeko, 
SAPU I sektorearen birdentsifikazioarekin. Kasu horretan bertan, Maruri-Jatabe legoke, 
SAPUR 2 sektorea birdentsifikatuz gero. Halere, ez luke izango horretarako legezko 
betebeharrik edukiko, legean ezarritako gutxieneko eraikigarritasuna betetzen baitu 
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(0,25 m2/m2, babestutako etxebizitzarako lurzoru erreserba egin beharrik ez duten 
udalerrientzat). 

Bestalde, egiaztatu behar da horrek ez duela esan nahi alde horiek oso-osorik 
okupatuko direnik. Aitzitik, alternatiba guztiak ahalbideratzeko balizko erreserba gisa 
proposatu da. Udalerriak zehaztuko ditu, hirigintzako plangintzaren bidez, azkenean 
okupatuko diren lur-zatiak. Betiere, kontuan izan behar da okupazio horrek ezarrita 
dagoen gutxieneko kuantifikazioa bermatu behar duela eta berari egokitu behar zaiola. 
Era berean, lurzoruaren eremuetako bakoitzarentzat egokiak diren dentsitateak eta 
eraikuntza-tipologiak zehaztuko ditu. 

Era berean, kontuan izan behar da proposatutako mugaketaren barruan bidea, 
ekipamenduak, hirigintzako garapenetatik babestutako arloak etab sartzen direla.  

6.2.F. BABES PUBLIKOKO ARAUBIDEREN BATEAN DAUDEN 
ETXEBIZITZENTZAKO ERRESERBA 

Berariazko lurzorua edukitzea ezinbesteko faktorea da etxebizitzako jarduketak 
egiteko. Horrela, udalek, udal plangintzaren bitartez, garapeneko plangintza egiteko 
eta onesteko epeak finkatu behar dituzte, eta lurzoruaren programaziorako epeak jarri 
behar dituzte, babestutako etxebizitzen eskaerari erantzuteko, etxebizitza horiek 
sustapen publikokoak edo pribatukoak izan, ereduaren gehienezko etxebizitzen 
arabera, eta ez eskaintzakoen arabera. 

Lurraren eta Hirigintzaren 2/2006 Legeak finkatzen du zein biztanle-kopurutatik gora 
erreserbatu behar dituzten udalerriek babes publikoko araubideren batean dauden 
etxebizitzak. Horretarako, 82. artikuluak arautzen duenez, lurzorua helburu horretarako 
erreserbatzeko betebeharra 3.000 biztanletik gorako udalerriena da oro har, eta 2.000 
biztanle baino gehiago dituzten hirilurreko gune jarraituak dituzten udalerriena ere bai. 

Mungiako Arlo Funtzionalean, lehenengo kasuan Mungia udalerrian bakarrik sartzen 
da, 3.000 biztanletik gorako populazioarekin. Udaleko hirigintza plangintzak babes 
publikoko araubideren baten pean dauden etxebizitzetarako erabiliko diren lur 
kalifikatuen erreserba zehaztu beharko du, gutxienez legezko estandarrak bete behar 
dituena. 

Babestutako etxebizitzen estandarra aplikatu behar duten udalerrien zerrendan Bakio 
ageri da (Premiazko neurrien 105/2008 Dekretua, aipatutako 2/2006 Legea garatzen 
duena). Halere, 1692/08 zenbakidun administrazioarekiko auzi errekurtsoan eman zen 
epai irmoa argitaratzeari buruzko EDIKTUAN adierazi zen ekainaren 3ko Premiazko 
neurrien ekainaren 3ko 105/2008 Dekretuaren I. eranskina (Lurraren eta Hirigintzaren 
ekainaren 30eko 2/2006 Legea garatu zuena) zati batez baliogabea zela, Bakio 
babestutako etxebizitzaren estandarra aplikatu behar duten udalerrien zerrendan sartu 
zuelako. 

Gainerako udalerriek ez daukate 2.000 biztanle baino gehiago. Aitzitik, udalerri txikiago 
horiek pairatzen dute neurri handiagoan beren biztanleak eskualde buruetara joan 
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behar izatea, herri horietan etxebizitza merkeagoak aurki ditzaketelako, batez ere 
lehenengo etxebizitzaren kasuan. Eta horrenbestez, udalerri txiki horiek koordinatu eta 
sustatu behar dituzte babestutako etxebizitza garatzeko ekimenak. 

Ondorio horietarako, 2/2006 Legeak 27.4 artikuluan ezarri zuen bertan arautzen den 
batez besteko hirigintza eraikigarritasunaren %15aren lagapena lur-zati eraikigarrian 
gauzatu beharko dela. Legearen bidez babestutako etxebizitzarako lurzorua 
erreserbatzera behartuta ez dauden udalerriek, batez ere etxebizitza erabilera duen 
arloan, sektorean edo (egokia bada) egikaritze unitatean helburu horretarako lurzorua 
erreserbatu ez badute, horrela eskuratzen dituzten lur-zatiak babes publikoko 
etxebizitzarako bideratu beharko dituzte.  

Orube edo lursail eraikigarri bat eskuratzen ez denean dirutan ordaintzea ahal izango 
da eta diru hori Udal Lurzoru Ondareari atxiki beharko zaio, Hirigintza estandarrei 
buruzko uztailaren 3ko 123/2012 Dekretauren 12. artikuluaren arabera. 

Indarrean dagoen legeriaren aplikazioak eragiten ez dien udalerrietan, alokairu 
araubideko etxebizitzak eduki beharko lirateke, salerosketakoak baino malguagoak. 
Finean, izan ere, horrela udalak lurzoruaren udal ondarea sortzen inplikatzen dira 
helburu horretarako, eta sustapen publikoko etxebizitzen kopurua egonkor mantentzen 
da. Etxebizitza horiek etxebizitza libre bilakatzea galarazten da. Udalek azalera 
eskubidea erabiltzen dute eta, oro har, dauden etxebizitzak eta etorkizunean eraikitzen 
direnak alokatzea sustatzen da, gazteriaren zenbait sektorek bizilekua aurkitzean 
malgutasun handiagoa izan dezaten. 

Dotazio-alojamenduetarako erreserben gutxieneko zenbatekoetarako, Lurraren eta 
Hirigintzaren 2/2006 Legean ezarriak, ez dago 20.000 biztanleko edo gehiagoko 
udalerririk. 
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6.3. JARDUERA EKONOMIKOETAKO LURRAREN ANTOLAKETA EREDUA 

6.3.A. JARDUERA EKONOMIKOEN EREDUAREN HELBURU OROKORRAK 

Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren beharrizanak proposatutako lurralde ereduak 
defendatzen dituen helburu sozioekonomikoetan errotu behar dira zuzenean. Helburu 
sozioekonomiko horiek honela laburbiltzen dira: 

- Arloko enpresa-ehundura dibertsifikatu beharra. Izan ere, gaur egun jarduera 
industrialaren adarrean espezializazioa handiegia da (batez ere elektrizitatean, 
galdaragintzan, forjaketan, fundizioan eta metalezko zurgintzan). 

- Arloaren egitura ekonomikoa tertziarizatu beharra. Hirugarren sektorearen pisua, 
gaur egun, ez da nahikoa testuinguru ekonomiko berrien aurrean. Enpresentzako 
zerbitzuak, dotazio publikoak eta dotazio komertzialak, lurralde eremu honetan 
tertziarizatzeko prozesuaren oinarri izan behar direnak. 

- Eskualdeko ekonomia tertziarizatzen laguntzen duten ekimenak batez ere bertako 
beharrizanak eta barne-eskaerak erantzutera bideratu behar dira, arlo funtzionala 
berezko espazioa izan dadin eta hor bertako biztanleriaren beharrizanak ase 
daitezen. 

- Komertzioak hiriguneetan sustatu behar dira, batez ere Mungian, gizarte eta hiri 
jarduera dinamizatzeko asmoz. 

6.3.B. JARDUERA EKONOMIKOEN LURZORUA ANTOLATZEKO IRIZPIDE 
OROKORRAK 

Esan behar dugu printzipioz jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren azalera, zeinaren 
egikaritzapena udal plangintzak bermatu behar duen, ereduaren beharrizanetan 
zenbakotzen dena dela. Aldiz, eskaintzaren esparrua beharrizan horiek betetzea 
ahalbideratzen duen bitartekoa da. Haren eginkizuna merkatuaren balizko 
zurruntasunaren ondoriozko itoguneak saihestea da. 

LZPk lurzoru berriaren kontsumoa mugatzea proposatzen du, azken urteetako joera 
alderantzikatzen. Horretarako, atzemandako beharrizanak, ahal dela, jarduera 
ekonomikoen eremuak birsortuz eta indarrean dagoen plangintzaren gaitasuna erabiliz 
ase beharko lirateke, eta, beharrezkoa den neurrian bakarrik, okupazioaren muga-
eremuen barruan lurzoru berriak garatuz. 

Hiriguneetatik kanpo dauden lurzoru horiek etxebizitza erabilerekin batera ezinak diren 
jarduerak egiteko eta ibilgailu astunen trafikoarekiko mendetasuna duten jarduerak 
egiteko erabiliko dira (jarduera industrialekin gertatzen denez). 

Jarduera komertzialak eta tertziarioak hiriguneen barruan kokatu ahal diren jarduera 
ekonomikoko ezarpenak dira, etxebizitza eta dotazio erabilerekin bateragarri direlako. 

Horrenbestez, hiriguneetatik kanpo dauden poligonoetan izaera tertziarioko jarduera 
ekonomiko berriak kokatzea galaraziko da. Honelako jarduerak hiri-bilbearekin 
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bateratuz finkatzea sustatuko da. Eraikin berezietan kokatu ahal dira, edo etxebizitza 
erabilerako eraikinen barruan sartu.  

Gainera, lehen azaldu dugunez, xedatu da dentsitate ertain eta handiko (30 etx./Ha 
baino handiagoa) etxebizitzen erabilera orokorreko lurzoru berrietan, Mungia eta Bakio 
udalerrietan, arloko eraikigarritasuneko %10eko gutxieneko erreserba jarri behar dela 
jarduera ekonomiko bateragarriak egiteko. 

6.3.C. ESKU HARTZEKO ESTRATEGIAK 

Dokumentu honetako 0 puntuan eraikitako ondarea optimizatzeko eta etxebizitza 
proposamenetarako plangintzaren gaitasuna optimizatzeko estrategiak definitzen dira. 
Haien irizpideak jarduera ekonomikoen proposamenetan ere aplikatuko dira. 

Lehena dagoen eraikuntza industrialean esku hartzean oinarritzen da, eraikitako 
eraikuntzak egokitzeko helburuarekin, jarduera ekonomikoen eremuak birsortuz, 
lurzoru berrien kontsumoa murrizteko asmoz. 

Bigarrenean, indarrean dagoen plangintzaren gaitasunaz berriro hausnartu behar da, 
optimizatzeko, LZPan eta Lurraren eta Hirigintzaren 2/2006 Legean ezarritako 
estrategiarekin bat etorriz; garatuta dauden eremuen erabilera lehenetsi behar da 
lurzoru berriak kolonizatu aurretik. 

Udal plangintzaren berrikuspenak bere eredua berretsi edo berrikusi ahalko du; 
horretarako, indarrean dagoen plangintzako eremuei sailkapena edo kalifikazioa kendu 
ere ahalko diete. Azaldutakoa gorabehera, LZPak, udalaren harrera-gaitasuna 
zenbatesteko ondorioetarako, plangintzaren eremu hutsetatik abiatu da, gaur egungo 
egoeran. 

Horrenbestez, azaldutako irizpideen arabera, udal plangintzaren esku uzten da 
plangintza hutsaren gaitasuna optimizatzeko ardura.  

Bi esku hartze modu hauei hirugarren bat gaineratu behar diegu, jarduera 
ekonomikoen lurzoruen berezkoa dena: birsorkuntza. 

Esku hartzeko modu hau gaur egungo industri paisaia, proposatu den lurralde ereduan 
integratzeko erreforma behar duena (bere erabileraren arabera), hobetzeko asmatu da, 
bere irudiari eta egokitzapenari dagokienez. 

Esku hartze mota honek ukitzen dituen lur-eremuetan, gaur egungo irudia egokitu 
beharko da, helburu hauekin: 

- Finkatutako lurzoru okupatuak hobetzea 

- Industri eremu zaharkituak birmoldatzea 

- Industri kalifikazioak dituzten lurzoru ez-okupatuak, tipologia berriak integratzeko 
gai direnak, garatzea 



 

 

 
 

BEHIN-BETIKO ONESPENERAKO DOKUMENTUA  · mungiako arlo funtzionaleko lzp 

II. liburukia: memoria 2014.10 

 

127 

LZPn birsorkuntzako arlo hauek proposatzen dira: 

- Mungiako Belako, Trobika, Atxuri-Billela eta Zabalondo poligonoak 

- Gatikako industrialdea 

- Eskualdeko kokapen ez-akiboak: 

Udalerria Izena 
Azalera 

(m2) 
Kokapen mota Oharrak 

Bakio 
Compoplas, 

S.A.L. 
1.305 

Aktibitaterik 
gabe 

* Plastikozko kirol ontzien fabrikazioan aritzen zen 

Gatika Majestic 337 Aurriak 
 Eraikinaren zatirik handiena aurriak dira, baina gaur 

egun sektore batean jarduera txiki batzuk egiten 
dira, inbentarioan sartu ez direnak. 

Mungia 

Serrerías 
industriales. 

S.A. 
2877 

Industriala, 
aktibitaterik 

gabe 

* Zerrategi zaharra, izaera orokorreko lurzoru 
urbaniza ezinean dagoena, Trobika auzoan. 

Suministros y 
Fundiciones, 

S.A. 
308 

Industriala, 
aktibitaterik 

gabe 

* Lubrifikatzaileen biltegi gisa erabilia. Hiri lur 
industrialean dago, Trobikan. 

 

Hori guztia gorabehera, LZPn esku hartze modu hau beren-beregi aurreikusi ez diren 
udalerrietan ekintzak egin daitezke birsorkuntza behar dutela jotzen diren eremuetan, 
helburu berberekin. 

Gaur egun industriako lurzoru edo jarduera ekonomikoko lurzoru kalifikatuta dauden 
lurzoruak etxebizitza lurzoru gisa edo antzeko gisa birkalifikatzeko prozesuak onartuko 
dira, baldintza hauekin: 

– Aldez aurretik justifikatuko da, modu egokian dokumentatuta, teknikoki, 
ekonomikoki edo hirigintzaren aldetik ezinezkoa dela hirigintzako operazio 
alternatiboa egitea, lurzoru horiek jarduera ekonomiko berriak hartzeko eremua 
izateko birmoldatuz, behar diren aparkaleku egokiekin ekipatuta. 

 Noski, jarduera ekonomiko berrien konfigurazio tipologikoa hiri-bilbearen barruan 
daukaten berariazko kokapenarekin bateragarriak izan behar da (jarduera 
aurreratuak, zerbitzu tertziarioak etab). 

– Hirigintzako plangintzan lur-azalera bat sartzea exijituko da. Lur-azalera hori 
udalerriko (edo, ez badago, arlo funtzionaleko) eremuan jarduera 
ekonomikoetarako lurzoru berriaren baliokide izan behar da. Lurralde Zati 
Planaren lurralde-ereduan zehaztutako okupaziorako muga-esparruan baitan 
egingo da gehikuntza hori beti. 
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6.3.D. JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUA KALKULATU 
AURREKO ALDERDIAK 

D.1. JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUAREN LAPAREN 
ESPARRUA 

Euskal Autonomia Erkidegoko Jardun Ekonomikoetarako eta Saltokietarako 
Ekipazioetarako Lurzorua sortzeko Herrilanaren Lurraldearen Arlo Planak, Eusko 
Jaurlaritzako Kontseiluak 2004ko abenduaren 21ean onetsi zuenak, 5.5 taulan 
(jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren kuantifikazioa), arlo funtzional eta azpi-arlo 
guztientzat, kalifikatutako lurzoruaren dimentsionamendu orokorreko proposamena 
hartzen du 16 urterako epean, lau osagairen baturak osatua (A+B+C+D), izanik: A) 
okupatutako lurzoruaren azalera; B) hutsik dagoen kalifikatutako lurzoru minoratua, 
eskaintza bideragarri gisa zenbakarria dena; C) sustapen publikoko operazioak eta D) 
16 urtetan aurreikusi beharreko lurzoru berrien erreserbak. Azken bi horiek, C eta D, bi 
mugen arteko balioen ingurune gisa adierazten dira: behekoa / goikoa.  

LAP honetan jasotzen denez, 1990-2002 denboraldian, Mungiako Arlo Funtzionalean 
okupatutako lurzoru industrialaren gehikuntza 20 Ha inguru gehitu zen. Horrek esan 
nahi du batez besteko hazkunde erritmoa 1-2 Ha izan zela urtean. Urteko lurzoru 
kontsumo hori, etorkizunerako proiektatutako joera gisa hartuz gero, sektore-
dokumentu horretan ezarritako kuantifikazioaren oinarria da. 

Mungiako Arlo Funtzionalarentzat, kuantifikazio hori taula honetan zehazten da:  

 

LURZORUAREN KUANTIFIKAZIOA JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LAPean (azalera hektareatan emana) 

  

Kalifikatutako 
lurzorua guztira 

Kalifikatutako 
lurzoru 

okupatua B 

Kalifikatutako 
lurzoru hutsa 

Lurzoru huts 
bideragarria B 

Sustapen 
publikoko 
lurzorua C 

Aurreikusi 
beharreko 

lurzoru 
berriak D 

GUZTIRA 
A+B+C+D 

LAP 

  MUNGIA A.F. 155 102 53 (0,50) 30 20 / 30 20 / 40 170 / 200 

 

Azaldu dugunari buruz zenbait ohar egin behar dira.  

Lehenik eta behin, jakina, A eta B LAP idazteko unean indarrean zegoen plangintzak 
kalifikatutako lurzoruetatik ateratako datuei dagozkie (2004ko Udalplanen arabera, 
2003-12-21ean eguneratuak). Orduz geroztik aldatu egin dira, beraz, eguneratu 
beharko dira.  

Bigarren argipena lurzoru hutsa 0,5 faktorearekin minoratzeko da, eskaintza 
bideragarritzat jo ahal izateko. Koefiziente aldagarri horren aukeraketa motibatua ez da 
LAPean berariaz aipatzen. Arabako erdialdean eta Bilboko portuan 1 balioa jasotzen 
du, 0,75 Laudion, Arratian, Bilbon, Durangon, Enkarterrin, Debagoienean, 
Donostialdean eta Bidasoa Beherean eta Urola Kostan; azkenik, 0,50eko balioa jartzen 
du Errioxan, Goierrin, Tolosaldean, Deba Beherean, Gernika-Markinan eta Mungian. 
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Argi dago lurzoru hutsarentzat 0,5eko minorizazio koefizientea aukeratzeak neurri 
handi batean zigortzen duela kalifikatutako lurzoruaren eskaintza, garapen berriak 
hartzeko balio duten lurzoru egokiak hartzeko mugak dituen zona batean. LZPak 
zehaztasun handiagoz aztertu ahal ditu lurzoru hutsak gaur egungo plangintzan, lan-
eskala kontuan izanik. 

Udal plangintzen berrikuspenak egingarriak diren kalifikatutako lurzoru hutsak berretsi 
behar ditu edo ez, eta egokiak ez direnei kalifikazio hori kendu. Lurzoru huts 
bideragarri berretsia eskaintzaren barruan sartuko litzateke, eta horrela, dagoen 
urbanizatutako eta eraikitako ondarea optimizatuko litzateke. Beharrezkoa balitz, 
plangintzak garapen berrietarako aurreikusitako okupazio eremuen barruan kalifikatu 
ahalko luke lurzorua, betiere A+B+C+D eskaintza orokorraren esparruan. 

Azkenik, adierazi behar da LAP honen antolaketa arauen 9.1 artikuluan ondoko 
agintzen dela: “arlo funtzional bakoitzean lurralde antolaketako tresnetan ezartzen 
diren jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren eskaintza osoaren dimentsionamendu 
orokorra zehaztapen loteslea da...”.  

Hau da, Lurraldearen Zatiko Plana Arloko Planari gailentzen zaio (Lurralde 
Antolaketaren 4/1990 Legearen 17. artikuluan ezarri zenez), baina hori baino gehiago, 
LAParen kalkuluaren artezpidearekin loteslea dena eskaintzaren zenbateko osoa da, 
hau da, A+B+C+D batura osoa, eta ez bautgai partzialak. 

D.2. INDARREAN DAGOEN PLANGINTZAN JARDUERA 
EKONOMIKOKO ZORUAK. LURZORU HUTSAREN DIAGNOSTIKOA 

Ondoko taula honetan, jarduera ekonomikoetarako kalifikatutako lurzoruak eta beraien 
okupazioa taldekatuta ageri dira. Hirilurren eta lur urbanizagarrien eremuak xehatzen 
dira, zein bere azalera okupatu eta hutsekin, 2012eko Udalplanetik ateratako datuen 
arabera, urte horretako urtarrilean eguneratuak.  
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MUNGIAKO ARLO FUNTZIONALEKO JARDUERA EKONOMIKOEN AZALERA 

UDALERRIA 
SEKTOREA EDO 
POLIGONOA LUR MOTA 

AZALERA 
GORDINA 

AZALERA  
OKUPATUA 

AZALERA 
HUTSA 

BAKIO AREA P  HIRILURRA 2,8 2,8 0 
BAKIO SECTOR HEGO ARTZALDE LUR URBANIZAGARRIA 2,64 2,64 0 
GAMIZ-FIKA I.1.INDUSTRIAL  HIRILURRA 1,01 1,01 0 
GAMIZ-FIKA I.2 INDUSTRIAL PRIMARIA  HIRILURRA 0,69 0,69 0 
GATIKA ÁREA I-1  HIRILURRA 0,91 0,91 0 
GATIKA UA-09  HIRILURRA 3,1 3,1 0 
GATIKA POLÍGONO ERROTALDE  LUR URBANIZAGARRIA 7,73 5,38 2,35 
MEÑAKA U-3. TERCIARIO  HIRILURRA 0,46 0,46 0 
MUNGIA SI-3 BELAKO  HIRILURRA EZ FINKATUTA 31,96 9,58 22,38 
MUNGIA SI-1  HIRILURRA EZ FINKATUTA 2,37 2,37 0 
MUNGIA SI-13  HIRILURRA 8,19 7,05 1,14 
MUNGIA SI-14 A 25  HIRILURRA 17,46 17,46 0 
MUNGIA SI-2  HIRILURRA 0,67 0,67 0 
MUNGIA SI-26 A 30 (ZABALONDO)  HIRILURRA 17,99 17,99 0 
MUNGIA SI-3  HIRILURRA 4,53 4,53 0 
MUNGIA SI-4  HIRILURRA 7,01 7,01 0 
MUNGIA SI-5  HIRILURRA 5,7 5,7 0 
MUNGIA SI-6  HIRILURRA 0,47 0,47 0 
MUNGIA SI-7  HIRILURRA 0,27 0,27 0 
MUNGIA SI-8, 9, 10 Y 31  HIRILURRA 6,48 6,48 0 
MUNGIA AI-1 ZABALONDO  LUR URBANIZAGARRIA 11,35 6,53 4,82 
MUNGIA AI-2 TROBIKA  LUR URBANIZAGARRIA 4,15 2,49 1,66 
MUNGIA AI-6 LUISENE  LUR URBANIZAGARRIA 7,68 0,4 7,28 
MUNGIA H-5 ARROTXIKITO  LUR URBANIZAGARRIA 4,89 2,16 2,73 
MUNGIA T-1 ZUBITZALDE (Terc.)  LUR URBANIZAGARRIA 2,86 2,86 0 
MUNGIA I-7 BELAKO ATELA LUR URBANIZAGARRIA 12,78 0 12,78 
AF guztira     166,15 111,01 55,14 

Iturria: 2012eko UDALPLAN 
 

Okupatutako lurzoruaren azalera 111,01 Ha da, eta lurzoru hutsarena 55,14 Ha, hau 
da, kalifikatutako 166,15 Ha-en %67 eta %33 hurrenez hurren. 

Aurreko datuak gorabehera, dauden lurzoru industrialak xeheago aztertuz gero, 
Udalplanean islatutako azalera hutsen gaitasuna berriro ere aztertu behar dela argi 
dago.  

Esan daiteke HI-5 Arrotxikitoko sektore berria MESAren instalazioek okupatuta 
dagoela. Ez da hainbeste azalera hutsik ikusten Trobikan, Belakon edo Zabalondon 
(Mungia) edo Errotalde poligonoan (Gatika) dauden lurzoruen datuetatik 
ondorioztatzen den bezala; gainera, azaleraren zati handi batean uholde arriskua 
dago.  

Ez daukagu eremu horien finkatze mailaren datu egiaztaturik, baina zenbatesten dugu 
Udalplanen eskaintza erabilgarri gisa ageri diren lurzoruen %40 inguru okupatuta 
daudela dagoeneko. Horregatik, 55,14 ha en %60a bakarrik betegabetzat hartzen da; 
hau da 33,08 ha. 

Mungiako gaur egungo lurzoru industrialen beste arazo bat da bide-sare osatu gabea 
daukatela eta urbanizazioaren kalitate orokorra kaskarra dagoela, agian Zabalondoren 
salbuespenarekin, ingurumenaren eta paisaiaren aldetik ordea degradatuta dagoena. 
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Zehazki, Belako inguruko bideen zati garrantzitsu batek ez dauka, oro har, zabalera 
nahikoa trafiko astunarentzat, eta ez dauzka aparkalekuak bi aldeetan; horregatik, 
ibilgailuak espaloietan aparkatzen dira.  

Oro har, bideak ez daude behar bezala saretuta eta gune batzuetan ez du jarraipenik. 
Gurutzeen ezaugarri geometrikoek biratzea eta maniobrak egitea zailtzen dute. 
Horregatik, enpresa askotara sartzea zaila da eta trafikoa arriskutsua da, kamioien 
gurutzeagatik. 

Belako-Atelako sektore berriaren sorrerak zona horretako arazoak larriagotuko lituzke. 
Lurzoru urbaniza ezineko hondar bat utziko luke Belako sektorearen mendebaldean, 
San Anton baselizaren inguruan. 

Zona honetako industri lurzoruen arazo nagusia da funtzionalki Fruizerako gaur 
egungo errepidearen mende daudela. Errepide horrek ez dauzka funtzio hori behar 
bezala betetzeko behar diren ezaugarriak, galtzadak ez duelako azalera nahikoa eta 
biratzeko ez daukalako biribilgu egokirik. Bide egituratzailea ez da nahikoa, trazadura 
eta zabalera kontuan izanik. Horregatik, zona hau birsortzeak lehentasuna dauka, 
garatu aurretik. 

Bide-egituraren desegokitasun hau Atxuri-Billela zonan ere (Gatikarekin muga egiten 
duena) agerikoa da. Hemen zenbait hirilur industrial daude sakabanatuta, txikiegiak. 
Aldez aurretik dauden industriak, Mungiako gunetik hurbil dagoela eta saihesbidetik 
hurbil dagoela kontuan izanik, zona hau ezin hobea da jarduera ekonomikoen garapen 
berrietarako. Horrela, dauden lurzoruak lurzoru berriekin artikulatu ahal izango dira; 
urbanizazioa eta zerbitzu komunak hobetuko lirateke eta balizko sinergiak mesedetuko 
lirateke. 

Etorkizuneko sektore hau garatzeko, Gatika eta Mungia udalerriak bateragarri izateko 
plan bat egin ahalko litzateke, gaur egungo instalazioen atzean dauden hondar-lurzoru 
guztiak zerbitzutan jarriko lituzkeenak, dauden ubideetatik eratorritako muga 
topografikoetaraino eta uholde arriskuaren mugetaraino. Antolaketa honetan, bide 
egituratzailetik aurrera, bide osoan sare-konexioak planteatu ahalko lirateke, biribilguen 
bidez. Industriako lur-zati guztietara sarbide egokiak egitea ahalbideratuko litzateke 
horrela.  

LZPk xedatutako gehieneko eskaintza eta aipatutako zonak birsortu beharrak LZPren 
eskaintza-proposamena okupazioaren muga-eremuak garapen berrietarako mugatzea 
baldintzatzen dituzte, bi helburu nagusirekin: dauden bilbe sakabanatuak osatzea eta 
dagoen eskaintzari nolabaiteko alternatiba eskaintzea, lurzoru huts osoa epe barruan 
egingarria ez balitz. 
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6.3.E. EREDUAREN KALKULUA 

E.1. SARRERA 

Lehenik eta behin, LZPren eredu-esparruak jarduera ekonomikoetarako lurzoruari 
dagokionez dauzkan beharrizanetara hurbiltzeko, arlo funtzionalean jarduera 
ekonomikoen lurzoru kalifikatuaren urteko kontsumoa aztertzen da eta joera hori 
etorkizunera proiektatzen da, 16 urteko denbora-mugarekin, LZPren kuantifikazioan 
azaltzen denez.  

Kopuru hori moderatu beharko litzateke, tertziarizazio mailakatuaren eragina eta 
erabilera tertziarioaren eta etxebizitza erabileraren integrazioa kontuan izateko. Baina 
ondorio hau ebaluatzea zaila denez, ez da kuantifikatu, benetako beharrizanen 
gaineko tartea delakoan.  

Bigarrenik, LZPren proposamen-esparrua eratzen duen eskaintzaren mugak ezartzen 
dira: hektareatan neurtutako azaleraren gutxieneko mugaren eta gehieneko mugaren 
arteko balioen ingurunea, aurreko beharrizanen aurreikuspenaren gaineko maiorazio 
koefizienteak aplikatuz lortua, merkatuaren zurruntasuna saihesteko. 

Horrela, udal plangintzak muga horien artean eskaintza balioa aukeratzeak ereduaren 
beharrizanak asetzea bermatuko luke, eta merkatuaren balizko murrizpenak ekidingo 
lituzke. 

Adierazi behar dugu kuantifikazio horren guztiaren helburua detektatutako 
beharrizanak modu egokian asetzea dela eta eskaintzaren kalkulua helburu hori 
lortzeko tresna hutsa baino ez dela. Era berean, argitu behar dugu eskaintza 
proposamenak ez duela zertan garapen berririk ekarri, bideragarri litzatekeen 
kalifikatutako lurzoru hutsa eskaintzaren barruan legokeelako; horrela, dagoen ondare 
urbanizatu eta eraikia optimizatuko litzateke.  

Hirugarrenik, egiaztatu da proposatu diren okupazioaren muga-eremuek gehienezko 
eskaintzarako harrera-gaitasuna daukatela, garapenen behin betiko kokapena 
aukeratzeko orduan udal plangintzari nolabaiteko malgutasuna baimentzen duen 
tartearekin gehituta. 

Azkenik, muga-eremu horien harrera-gaitasuna jarduera ekonomikoren LAPean 
ezartzen den kuantifikazioarekin erkatzen da, egiaztatzeko dokumentu honek 
ezarritako esparruarekin bat datorrela. 
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E.2. JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUAREN 
BEHARRIZANAK. LZPREN PROPOSAMEN-ESPARRUA 

6.3.D puntuan jaso denez, jarduera ekonomikoen LAPak 20 Ha-tan zenbatesten du 
Mungiako Arlo Funtzionalean okupatutako lurzoru industrialaren gehikuntza 1990-2002 
denboraldian. Horrek esan nahi du batez besteko hazkunde erritmoa 1,66 Ha izan dela 
urtean. Urteko lurzoru kontsumo hori, etorkizunerako proiektatutako joera gisa hartuz 
gero, sektore-dokumentu horretan ezarritako kuantifikazioaren oinarria da. 

Ondoko taula honetan, datu honen bilakaera aztertzen da, denbora-tarte berriago 
batean (Udalplanen datuak, 2003 eta 2012. urteen artekoak hartuta): 

 

  2003 2012 Finkatze maila 
  Azalera Okupatuta Libre Azalera Okupatuta Libre guztira urtean 

Bakio 
Mungia errepidea P eremua (1) -- -- -- 2,80 2,80 0,00 -- -- 
Artzalde hegoaldeko sektorea 2,64 0,00 2,64 2,64 2,64 0,00 2,64 0,29 

Gamiz-Fika 

I.1.INDUSTRIALA 0,82 0,82 0,00 1,01 1,01 0,00 0,19 0,02 
I.2 LEHEN MAILAKO 
INDUSTRIALA 1,22 1,22 0,00 0,69 0,69 0,00 -- -- 
I.P.3 (2) 4,40 4,40 0,00 -- -- -- -- -- 

Gatika 
AI-1 0,11 0,11 0,00 0,91 0,91 0,00 0,80 0,09 
Bidebieta / UA-09 3,10 3,10 0,00 3,10 3,10 0,00 0,00 0,00 
Lanzarbide / Errotalde 7,88 4,30 3,58 7,73 5,38 2,35 1,08 0,12 

Meñaka UE-3 Terciario 0,46 0,46 0,00 0,46 0,46 0,00 0,00 0,00 

Mungia 

SI-1 2,37 2,37 0,00 2,37 2,37 0,00 0,00 0,00 
SI-13 8,19 8,19 0,00 8,19 7,05 1,14 -- -- 
SI-14 A 25 18,23 18,23 0,00 17,46 17,46 0,00 -- -- 
SI-2 0,67 0,67 0,00 0,67 0,67 0,00 0,00 0,00 
SI-26 A 30 (Zabalondo) 17,99 17,99 0,00 17,99 17,99 0,00 0,00 0,00 
SI-3 4,53 4,53 0,00 4,53 4,53 0,00 0,00 0,00 
SI-4 7,01 7,01 0,00 7,01 7,01 0,00 0,00 0,00 
SI-5 5,7 5,7 0,00 5,7 5,7 0,00 0,00 0,00 
SI-6 0,47 0,47 0,00 0,47 0,47 0,00 0,00 0,00 
SI-7 0,27 0,27 0,00 0,27 0,27 0,00 0,00 0,00 
SI-8, 9, 10 ETA 31 6,19 6,19 0,00 6,48 6,48 0,00 0,29 0,03 
SI-11 ETA 12 (Mesa) 2,07 2,07 0,00 0 0 0,00 -2,07 -0,23 
AI-1 Zabalondo 11,35 5,35 6,00 11,35 6,53 4,82 1,18 0,13 
AI-2 Trobika 4,15 2,15 2,00 4,15 2,49 1,66 0,34 0,04 
AI-3 Belako 31,75 3,75 28,00 31,96 9,58 22,38 5,83 0,65 
AI-6 Luisene 7,68 0 7,68 7,68 0,4 7,28 0,4 0,04 
H-5 Arrotxikito     0,00 4,89 2,16 2,73 2,16 0,24 
T-1 Zubitalde (Terc.) 2,86 0 2,86 2,86 2,86 0,00 2,86 0,32 
I-7 Belako-Atela 0 0 0,00 12,78 0 12,78 0 0,00 

Guztira   152,11 99,35 52,76 166,15 111,01 55,14 15,70 1,74 
(iturria: 2012eko Udalplan + geuk egina) 

 

Aitzitik, ondoko hauek kontuan izan behar dira: 

(1) 2003. urtean Bakioko plangintza berrikusi da. Bertan sendotutakotzat eman zen 
Mungia errep P arloa, 2,80 Ha-koa, eta sektore berri bat jaso zen, azken horren 
jarraipena dena: Hego Artzalde sektorea, 2,64 Ha-rekin. Baina 2003ko 
Udalplaneko tauletan sektore hori baino ez da jasotzen, nahiz eta grafikoki bi 
eremuak hartzen dituen. Oker hori 2004ko Udalplanean zuzendu zen. 
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(2) 2010eko Udalplanean ez da poligonoa ageri, baina jarduera lurzoru urbaniza 
ezinean baimendutako erabilera gisa mantentzen da. Beraz, ezin da esan 
okupatutako azalera gutxitu denik, industria finkatu baita. 

Ikus daitekeen bezala, azken 9 urteetako hazkunde-erritmoa txikiagoa izan da aurreko 
hamabi urteetakoa baino, nahiz eta 11.D.2. puntuan adierazi den, kalkuluen arabera, 
lurzoru kalifikatuen okupazio erreala handiagoa dela Udalplanek adierazten duena 
baino. Azken hamarkadako bilakaera zehaztasun handiagoz zehaztezko zailtasunaren 
aurrean, egokitzat jotzen da kuantifikaziorako hasierako hipotesi gisa 1,66 Ha/urteko 
zifra bera mantentzea, Lurralde Plan Sektorialean ezartzen dena, 1990-2002 (20 Ha) 
aldian lurzoruaren kontsumoa oinarri hartuta lortu zena. 

Hala, urteko hazkunde-ratio hori LZPren mugako 16 urteei aplikatuz, kalkulatzen da 
27 Ha behar direla ekonomia-jardueren garapen berrietarako. 

Udalerri bakoitzari esleitzen zaion jarduera ekonomikoko lurzoruaren zenbatekoaren 
banaketa udalerri bakoitzeko lurzoru hutsaren eta harrera-gaitasunaren proportzioan 
egiten da. Horrela, jarduera ekonomikoen lurzoruaren eredu-esparrua, 16 urtetarako, 
kuantifikazio hau izatea proposatzen da, udalerriz udalerri: 

Udalerria 
Beharrizanak  

guztira 
Gatika 5,00 
Mungia 22,00 
Guztira 27,00 

 

Esan behar dugu 16 urtetarako beharrizanen ereduaren zenbateko osoa txikiagoa dela 
gaur egun indarrean dagoen plangintzaren gaitasuna baino (55 Ha). Horrenbestez, 
ereduaren beharrizanak zehatz-mehatz betetzeko, ez litzateke beharrezkoa lurzoru 
berriak sartzea. 

Bere plangintza orokorra berrikusten duen udalerri bakoitzak udal plangintza horretan 
ezarritako denboraldirako Lurraldeko Zati Planak egikaritzen uzten dion jarduera 
ekonomikoetarako lurzoruaren kalkulua egin behar du. Zortzi urtekoa dela zenbatesten 
bada (LZP honetarako erreferentzia gisa bakarrik erabiltzen den denboraldia), 16 
urterako esparruaren azaleraren erdia izan daiteke, hau da, 13,5 Ha. 

Udalerri bakoitzari banatzen saion zenbatekoa, udalerri bakoitzeko lurzoru hutsaren 
eta harrera-gaitasunaren proportzioan egiten da.  

Horrela, jarduera ekonomikoen lurzoruaren eredu-esparrua, 8 urtetarako, kuantifikazio 
hau izatea proposatzen da, udalerriz udalerri: 

Udalerria 
Beharrizanak  

guztira 
Gatika 2,50 
Mungia 11,50 
Guztira 13,50 
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E.3. ESKAINTZAREN MUGA 16 URTETARA ETA 8 URTETARA 

Aurreko ataletan deskribatutako zehaztapenetan oinarrituta, LZParen proposamena 
egiten da 16 eta 8 urtetako eskaintzarako, udalerriz udalerri banatuta.  

Etxebizitzen asentamenduen kasuan bezala, ereduaren erantzuna bermatu nahi da. 
Horretarako, eskaintza-esparru bat finkatu da gehienekoaren eta gutxienekoaren 
artean, plangintzak muga bien arteko balio bat aukeratu ahal izatea ahalbideratzen 
duena, ereduan aurreikusitako kuantifikazioa modu lasaian estaltzeko, merkatuaren 
balizko murrizpenak ekidinez, maiorazio edo harrotze koefizienteak aplikatuz, 0 
puntuan ezarritako etxebizitza erabileren baliokide direnak:  

- LZPren 16 urteko denbora-mugan erabiltzen den gehienezko harrotze koefizientea 
2 da udalerri multzorako. Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren kasuan, ez da 
beharrezkotzat jotzen Mungia udalerria bereiztea. 

- 16 urterako gutxieneko koefizientea 1,25ekoa da. 

Era berean, LZPn 8 urteko eperako aplikatzen diren koefizienteak, udal plangintzetan 
ohikoak direnak, hauek dira:  

- 3ko koefizientea eskaintzaren gehieneko balioarentzat 

- 1,5eko koefizientea eskaintzaren gutxieneko balioarentzat 

Dokumentu honetan argudiatu dugun bezala, eskaintza-esparru hauek finkatzeak ez 
du esan nahi derrigorrez egikaritu behar direnik. LZParen helburua jarduera 
ekonomikoetarako lurzoru premiak zehatz-mehatz asetzea baino ez da. Eskaintzaren 
mugak bitartekoa dira, eta ez helburua. Helburua, berriz, aurreikusitako eskaeraren 
arabera sor daitezkeen beharrizanei erantzutea da. 

Aurreko atalaren arabera, 16 urtetarako beharrizanak 27 Ha-etan kuantifikatzen dira 16 
urtetarako. 

Proposatutako harrotze koefizienteak aplikatuz, eskaintzaren mugen laukia osatzen da 
16 urterako proposamen-esparruan: 

Udalerria Beharrizanak guztira 
Harrotze koefizientea 

Behar den  
eskaintza  

guztira 
gehienez gutxienez gehienez gutxienez 

Gatika 5,00 2 1,25 10,00 6,25 
Mungia 22,00 2 1,25 44,00 27,50 
Guztira 27,00   54,00 33,75 

 

Era berean ateratzen dira 8 urterako proposamen-esparruko eskaintzaren mugak: 

Udalerria 
Beharrizanak 

guztira 

Harrotze  
koefizientea 

Behar den  
eskaintza  

guztira 
gehienez gutxienez gehienez gutxienez 

Gatika 2,50 3 1,5 7,50 3,75 
Mungia 11,00 3 1,5 33,00 16,50 
Guztira 13,50   40,50 20,25 
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6.3.F. PROPOSATUTAKO JARDUERA EKONOMIKOEN ESKAINTZAREN 
EZAUGARRIAK 

Mungiako arlo funtzionalarentzako jarduera ekonomikoen eskaintza lurzoru mota 
birekin betetzen da: 

1. Indarrean dauden plangintzetatik jasotako arloak 

2. Okupazioaren muga diren eremuak 

Jarduera ekonomikoen asentamenduei buruzko proposamenen definizio grafikoa o-02 
antolaketa planoan (egoitzetarako asentamenduen eta jarduera ekonomikoen sistema) 
jasotzen da. 

F.1. INDARREAN DAUDEN PLANGINTZETATIK JASOTAKO ARLOAK 

Gaur egun kalifikatuta eta hutsik dauden arloei dagozkie. Halere, benetan hutsik 
dauden lurzoruen tamaina berriro neurtu da, dokumentu honetan egin den lurzoruen 
diagnostikoarekin bat etorriz; izan ere, diagnosiko horrek azaldu zuen kalifikatutako 
lurzoruen okupazioa handiagoa zela Udalplanean jasotakoa baino. 

Horrela, %40an murristen da Udalplanean hutsik ageri diren lurzoruetan, lurzoru horien 
finkatze mailaren arabera gaur egun kalifikatuta dauden lurzoruen benetako eskaintza 
zenbatesteko. 

F.2. OKUPAZIOAREN MUGA DIREN EREMUAK 

16 urterako gehieneko eskaintzaren kuantifikazioaren datua (60 Ha) benetan 
erabilgarri dagoen lurzoru hutsarekin erkatuta, hau da, aurreko atalean azaldu den 
bezala Udalplaneko datua minoratuz (55,14 ha ren %60 = 33,08 Ha), ikusi da 
beharrezkoa dela lurzoru berrien 26,68 Ha inguruko proposamena egitea, LZPren 
eskaintza hori gauzatu ahal izateko.  

Lauki honetan, eskaintza-esparrurako proposamena udalerriz udalerri banatzen da. 
Laukian ikus daitekeenez, okupazioaren muga-eremuetan garapen berriei dagokien 
lurzorua (20,92 Ha) Mungiaren (12,33 Ha) eta Gatikaren (8,59 Ha) artean banatzen da. 



 

 

 
 

BEHIN-BETIKO ONESPENERAKO DOKUMENTUA  · mungiako arlo funtzionaleko lzp 

II. liburukia: memoria 2014.10 

 

137 

 

Lurzoruaren eskaintza ekonomia-jardueretarako 16 urtetarako, udalerrika banatuta 

  

Behar den 
eskaintza 

Okupatu 
gabeko 
lurzoru 

kalifikatua 
(Udalplan

en 
arabera) 

Lurzoru 
hutsa, 

benetan 
erabilgarri 

Behar diren lurzoru 
berriak 

gehienez gutxienez 
* 60% 

gehien
ez gutxienez 

Arrieta 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 
Bakio 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 
Fruiz 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 
Gamiz-Fika 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 
Gatika 10,00 6,25 2,35 1,41 8,59 4,84 
Laukiz 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 
Maruri-Jatabe 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 
Meñaka 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 
Mungia 44,00 27,50 52,79 31,67 12,33 0,00 
A.F. Mungia 54,00 33,75 55,14 33,08 20,92 4,84 

 
*  Udalplan  2012 ko datuen arabera 

Behar diren lurzoru berriak = Behar den eskaintza – Lurzoru hutsa, benetan erabilgarri 

 

Modu berean deduzitzen dira 8 urtetan udal planeamentuetan garatu behar diren 
lurzoru berriak: 

Lurzoruaren eskaintza ekonomia-jardueretarako 8 urtetarako, udalerrika banatuta 

  

Behar den 
eskaintza 

Okupatu 
gabeko 
lurzoru 

kalifikatua 
(Udalplanen 

arabera) 

Lurzoru 
hutsa, 

benetan 
erabilgarri 

Behar diren lurzoru 
berriak 

gehienez gutxienez * 60% gehienez gutxienez 
Arrieta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bakio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fruiz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gamiz-Fika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gatika 7,50 3,75 2,35 1,41 6,09 2,34 
Laukiz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Maruri-Jatabe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Meñaka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mungia 33,00 16,50 52,79 31,67 1,33 0,00 
A.F. Mungia 40,50 20,25 55,14 33,08 7,42 2,34 

 
*  Udalplan  2012 ko datuen arabera 

Behar diren lurzoru berriak = Behar den eskaintza – Lurzoru hutsa, benetan erabilgarri 



 

 

 
 

BEHIN-BETIKO ONESPENERAKO DOKUMENTUA  · mungiako arlo funtzionaleko lzp 

II. liburukia: memoria 2014.10 

 

138 

F.3. LZPREN PROPOSAMENAREN GAITASUNA. TARTEA 

Aurreko eskaintza-esparruetatik aurrera, proposatutako gehienezko eskaintza 16 
urtetan bereganatzeko eremuek daukaten gaitasuna aztertu behar da.  

Jarduera ekonomikoen lurzoruaren gaitasuna 16 urterako 

  

Behar den 
eskaintza 
gehienez 

Okupatu 
gabeko 
lurzoru 

kalifikatua 
(Udalplanen 

arabera) 
* 

Lurzoru 
hutsa, 

benetan 
erabilgarri 

%60 

Behar diren 
lurzoru 
berriak 

Okupazioar
en muga-
eremuen 
azalera 

Tartea 
% 

Arrieta 0,00 0,00   0,00 0,00 -- 
Bakio 0,00 0,00   0,00 0,00 -- 
Fruiz 0,00 0,00   0,00 0,00 -- 
Gamiz-Fika 0,00 0,00   0,00 0,00 -- 
Gatika 10,00 2,35 1,41 8,59 10,44 122% 
Laukiz 0,00 0,00   0,00 0,00 -- 
Maruri-Jatabe 0,00 0,00   0,00 0,00 -- 
Meñaka 0,00 0,00   0,00 0,00 -- 
Mungia 44,00 52,79 31,67 12,33 23,29 189% 
A.F. Mungia 54,00 55,14 33,08 20,92 33,73 166% 

*  Udalplan  2012 ko datuen arabera 
Behar diren lurzoru berriak = Behar den eskaintza – Lurzoru hutsa, benetan erabilgarri 
Tartea (%)=Okupazioaren muga-eremuen azalera / Behar diren lurzoru berriakx100 

Ikusten denez, okupazioaren muga-eremu guztiek gaitasun nahikoa daukate 16 
urterako gehienezko eskaintza erreala hartzeko. Tartea dago tokiko sistemak nahiz 
sistema orokorrak sartzeko kalifikatutako jarduketa berrien barruan.  

Bestalde, egiaztatu behar da horrek ez duela esan nahi alde horiek oso-osorik 
okupatuko direnik. Aitzitik, alternatiba guztiak ahalbideratzeko erreserba gisa 
proposatu da tarte hau. Udalerriak zehaztuko ditu, hirigintzako plangintzaren bidez, 
azkenean okupatuko diren lur-zatiak bere beharren arabera. Betiere, kontuan izan 
behar da okupazio horrek ezarrita dagoen gutxieneko kuantifikazioa bermatu behar 
duela eta eskaintza gehiengoa ez gainditzea. Era berean, lurzoruaren eremuetako 
bakoitzarentzat egokiak diren dentsitateak eta eraikuntza-tipologiak zehaztuko ditu. 

Era berean, kontuan izan behar da proposatutako mugaketaren barruan bidea, 
ekipamenduak, hirigintzako garapenetatik babestutako arloak etab sartzen direla. 

F.4. JARDUERA EKONOMIKOEN LAPAREKIN KONPARAKETA 

Orain, arlo funtzional osoarentzako jarduera ekonomikoen LAParen proposamenarekin 
konparatuko dugu kuantifikazio hau. 

Udalplan 2012ean eta egindako zuzenketetan oinarrituta, A, B, C eta D datuak sartu 
dira. Lurzoru hutsa ez da gutxitu bideragarri egiteko. Dagoeneko argudiatu da (6.3.d.1 
atalean) LZPk baloratu behar duela lurzoru hutsaren bideragarritasuna, eta, bere 
analisiarekin bat etorriz, lurzoru hutsaren kalifikazioa jaso duen lurzoru guztia 
bideragarria da.  
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Zentzu horretan, argitu behar da, kalifikatutako lurzoruen diagnostikoarekin bat etorriz, 
hemen Udalplanen jasotakoa baino lurzoru huts erreal gutxiago aintzat hartu den arren 
(eta horrek eskaintza osatzeko proposatu diren garapen berrietan eragina duen arren), 
ez duela esan nahi lurzoru huts gisa kalifikatutako lurzorua ez denik bideragarria. 
Lurzoru hutsa murriztearen arrazoia lurzoru okupatu gehiago dagoela da. Baina 
kalifikatutako lurzoruaren multzoa (A + B batura: 166,15 Ha) ez da aldatzen, nahiz eta 
A eta B batugaiak koerlatiboki aldatu.  

Azaldutakoaren ondorioz, benetan hutsik dagoen lurzorua 33,08 Ha dela jotzen bada, 
benetan okupatutako lurzorua 133,07 Ha dela ulertu behar dugu. Gogoeta horiek 
kontuan izanik, lauki hau aterako genuke: 

LAPekin erkatuta       

 

Kalifikatutako 
lurzoru 

okupatua 
A 

Lurzoru librea, 
eskaintza 

erabilgarri gisa 
zenbakarria 

Sustapen publikoko 
lurzoruak + lurzoru 

berriak C+D 

Dimentsionamendu globala 
A+B+C+D 

B Gehienez Gutxienez Gehienez Gutxienez 
A.F. Mungia 133,07 33,08 20,92 4,84 187,07 170,99 

 

Ikus daitekeenez, LZPak kuantifikazio osoaren azterpidea betetzen du (A+B+C+D = 
170/200).     

Kontuan izan behar dugu, gainera, eskaintza hau Mungia eta Bakio udalerrietako 
dentsitate ertain eta handiko (30 etxeb/Ha baino gehiago) etxebizitzarako erabilera 
orokorreko lurzoru berrietan eraikigarritasunaren %10eko gutxieneko erreserbarekin 
osatuko litzatekeela. 

6.3.G.  PROPOSATUTAKO JARDUERA EKONOMIKOEN ESKAINTZAREN 
KOKAPENA 

Eskualdeko udalerririk gehienek landa izaera argia dute. Haietan, jarduera 
ekonomikoen lurzoruak finkatutako arlo txikietan daude. 

Gatika eta Mungia udalerrietan daude gaur egun jarduera ekonomikoetarako 
kalifikatutako lurzoruen eremu nagusiak, bai finkatuak, bai kalifikatutako lurzoru 
hutseko erreserba gisa. Era berean, udalerri hauek BI-631 Bilbo-Mungia autobidearen 
inguruko lurzoru erreserba berrietarako harrera-gaitasuna daukate. 

Azaldutakoagatik, eta urbanizazioaren kalitatea hobetzeko, eta ekonomia 
tertziarizatzeko eta sinergiak sortzeko (hau da, bilatzen ari garen helburuak lortzeko), 
ereduaren helburua sakabanaketa ekiditea da. Hau da, eredu honek ez du nahi 
lurraldean zehar kalifikatutako lurzoruaren “uharte” berriak barreiatzea, eta lurzoru 
horiek asentamenduen egituran integratu nahi ditu. 

Horrela, ereduak, jarduera ekonomikoen lurzoruen kokapenari dagokionez, eskaintza 
Mungiako gunearen ingurunean, autobidetik hurbil, biltzea proposatzen du. 
Beharrezkoak ez diren kalifikazioak ekidin nahi ditu, arazoak konpondu beharrean 
lurraldea degradatzen dutelako. 
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Aurreko guztiarekin bat etorriz, garapen berrien gehienezko eskaintzaren 
proposamena (20,92 Ha) Mungiaren (12,33 Ha) eta Gatikaren (8,59 Ha) artean 
banatzen da. Horrenbestez, okupazioaren muga-eremuek guztira 23,29 eta 10,44 Ha-
ko azalerak mugatzen dituzte udalerri bakoitzean, nolabaiteko malgutasunarekin, udal 
plangintzei tartea eskaintzeko. 

Horregatik, dagoenaren finkaketa eta birsorkuntza egiteko saioa egin behar da, eta 
hutsune interstizialak trinkotu behar dira, hirilurrei lotuta dauden lursailak bakarrik 
garatuz.  

Modu honetan, LZP honek proposatzen duen jarduera ekonomikoen eremu nagusia 
Atxuri-Billela zonan dago, Gatika eta Mungia udalerrien artean banatuta. Horregatik, 
modu bateratuan antolatu beharko da bateragarritasun plan baten bitartez eta gaur 
egungo sarbideen ahalmena egiaztatzen duen ikerketa baten bidez eta, ez 
betetzekotan, segurtasuneko eta erosotasuneko oinarrizko parametroak mantentzeko 
beharrezko aldaketak egitea:, : 

- Gatikan, Sertutxa zonan 10,44 Ha inguru bat proposatzen dira, Atxuri-Billela 
eremuaren jarraipen gisa, erreka baten ubideak ukitua. Horrela, MESAren leku-
aldaketaren ondorioz lurzoru industriala galtzea konpentsatzeko aukera 
eskaintzen da (hitzarmen bat egin da etxebizitza-lurzoru gisa birkalifikatzeko), 
baita hutsik dauden bertako lurzoruetakoren baten uholde arriskua konpontzea 
ere. 

- Mungian, 21,71 Ha inguru daude Atxuri-Billela zonan, BI-3103 errepidearen bi 
alboetan (Karmelo Etxegarai) 

Gainera, Mungian beste eremu txiki mugatzen da Trobika aldean: Arrotxikito 
sektorearen ondoan, lurzoru industrialaren eta bidearen artean, 1,58 Ha inguru. 

6.3.H. EKONOMIA-JARDUEREN ERRESERBA ESTRATEGIKOA 

Kalkulatutako behar endogenoen araberako kuantifikazio-proposamenaz gain, LZPren 
hasierako onespenaren dokumentua idazteko azken fasean, komenigarritzat jo zen 
ekonomia-jardueretarako lurzoruaren erreserba estrategiko bat aurreikustea arlo 
funtzionalean. Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordeak 
2012ko urriaren 11ko bilkuran berariazko txosten bat egin zuen erreserba hori buruz.  

Erreserbaren aurreikuspena egiteko hiru hausnarketa mota hartu ziren oinarri: 

1. Eremuan kokaleku estrategikoren bat jartzeko aukerari buruzko proposamenen 
aurrekariak daude, hala nola Garañen enpresa bat berriz kokatzearen 
bideragarritasunari buruzko azterlan bat Sprilurrentzat, banaketa-zentro handi 
baten eta Mungiako Udalaren alegazioak LZPren Aurrerapeneko dokumentuari, 
eta duela berriki, Azpiegiturak foru-erakundearen txosten bat, jardueretarako 
lurzoruen sorrera publikorako eremu berriak eskatuz. 

2. Bestalde, aurreikusi behar da eremuan ekonomia-jardueretarako lurzoruaren 
eskaera handi daitekeela, Sollubeko tunelak, autobidea Bermeorekin eta 



 

 

 
 

BEHIN-BETIKO ONESPENERAKO DOKUMENTUA  · mungiako arlo funtzionaleko lzp 

II. liburukia: memoria 2014.10 

 

141 

Bermeoko portuarekin lotuko dutenak, egitearen ondorioz. Gernika-Marnikako 
Lurralde Zati Planak jada aipatzen zuen hipotesi hori. 

3. Lurralde Plan Sektorialeko neurri ezarketa osoko ildoaz gain, Lurralde Zati Plan 
honetako eskaintzan betetzen denaz gain, 6.3.F Atalean adierazten den bezala, 
Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordeko txostenek 
beste kuantifikazio-irizpide bat aztertu ohi dute: B+C+D eskuragarri dagoen 
lurzoruarena, lurzoru okupatua alde batera utziz. 

 Hala, Lurralde Plan Sektorialaren arabera, Arlo Funtzionalerako lurzoru-eskaintza 
hau egongo litzateke eskuragarri: 

 

 

 

  

 Irizpide hori aplikatuz, hau izango litzateke eskuragarri dagoen lurzoruaren 
eskaintza, Lurralde Zati Plan honen arabera (6.3.F puntuan): 33,32 (B) + 20,92 
(C+D) = 53,92  Ha, Lurralde Plan Sektorialaren koadroko 70/100 (B+C+D) batura 
baino txikiagoa.  

 Defizit hori nabarmena dela ikusita (53,92 < 70/100), eta arlo funtzionalean inolako 
ekimen publikorik egitea aurreikusia ez dagoela jakinda, suposatu behar da 
planaren eskaintza agian ez dela nahikoa izango aparteko beharrak sortzen 
badira, 1 eta 2 gogoetetatik eratorritakoak esate baterako (kokaleku estrategikoren 
bat jartzeko aukera eta/edo eskaintza handitzea Sollubeko tunelak egitearen 
ondorioz), bere probabilitateak aurretik epaitu gabe. 

Esparru horretan, Ekonomia Jardueretarako Erreserba Estrategikoa proposatutako 
ereduari gehitu zaion neurri osagarri bat izango litzateke, eta erabilgarri dagoen 
eskaintzaren zati handi bat finkatuko balitz soilik jardungo luke erreserbak, edo 
lurzoruaren azalera handi bat beharko lukeen aukera estrategikoko eskaera bat 
balego. Bat-batean gertatuko litzatekeen behar bat izango litzateke, justifikatu beharko 
litzatekeena. 

Aukera horri erantzun ahal izateko, jada proposatutako ekonomia-jardueretarako 
20,92 Ha lurzoruen gehieneko eskaintzari alegia (12,33 Ha Mungian eta 8,59 Gatikan, 
guztira 33,73 Ha dituzten bi okupaziorako muga-esparruetan), beharrezkoa balitz 
erreserba-eremu hori gehituko litzaioke. Proposamenaren arabera, erreserba-eremu 
horrek ez lituzke 40 Ha baino gehiago izango. 

Lurralde Zati Planeko kokalekuen eredutik eratortzen diren kokaleku-irizpideak kontuan 
izanda, erreserba-esparru horrek baldintza hauek izan beharko lituzke: ingurumen-
balio txikiagoko lurzorua izatea, %15 baino malda txikiagoak izatea, uholde-arriskurik 
ez izatea eta irisgarritasun-baldintza onak izatea, Bilbo-Mungia korridorearen ondoan 

MUNGIA ARLO SEKTORIALEAN ESKURAGARRI DAGOEN 
LURZORUAREN KUANTIFIKAZIOA LURRALDE ZATI PLANAREN 

ARABERA 

Lurzoru huts  
bideragarria    

 B 

Sustapen publikoko 
lurzorua      

C 

Aurreikusi 
beharreko 

lurzoru berriak    
D 

GUZTIZK
OA  

B+C+D 

30 20 / 30 20 / 40 70 /100 
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kokatuta egotea, eta hiriguneetatik edo beste industria-lurzoru batzuetatik gertu 
egotea.  

Adierazitako irizpideen arabera, aukera guztiak kontuan hartu eta ebaluatu ondoren, 40 
Ha baino gutxiagoko ekonomia-jardueretarako erreserba estrategikoko eremu bat 
proposatu da, Bilbo-Mungia korridorearen mendebaldean kokatua dagoena, 
Maurolaren ondoan, Muentxa, Morterueta eta autopista beraren artean, eta 
Zabaldondo industriagunearen aldamenean (azpiko pasabide baten bidez lotzen da 
industriagunearekin).  

Dena den eta eremuaren garapenaren aurretik, bertara sarbidea ematen duten bide 
elementuen ahalmena ikertzea beharrezkoa izango da, baita ere beraren inguruan 
gaurko irisgarritasunaren egokitasuna balioesteko aurrez ikusitako jarduera guztiak 
betetzen dituen trafiko ikerketa egitea edo aitzitik osatzen duten elementuak ez badira 
nahikoak gertatzen, eta hortaz, bere ahalmena handitu behar dute, lurzoruaren kontura 
izango den handitzea. 

Halaber, eta kontutan izanda Mungiara sarbidea den proiektatutako bidegorria 
lurzorura sarbidea emango lukeen errepidetik pasatzen dela, hau sektorearen kontura 
eraikia izan beharko litzateke ere. Ingurumen-balio txikiagoko lurzoruak dira 
(nekazaritza-balio handirik gabeko pinudiak eta landazabalak), %15 baino malda 
txikiagoak dituztenak, uholde-arriskurik gabekoak, irisgarritasun-baldintza onekoak, eta 
Bilbo-Mungia korridorearen ondoan eta jada industria-lurzoru gisa kalifikatutako 
lurzoruetatik gertu daudenak. Horrez gainera, bi esku-hartze daude kokatuta esparru 
horretan:  

- Garaia kooperatibaren bi industria habearte, bai eta eraikuntza txikiren batzuk ere. 

- 380 KV-ko energia elektrikoa garraiatzeko aireko linea batek zeharkatzen ditu 
zeharka lursailak. Linea horrek autobidea ere zeharkatzen du. 

Bukatzeko, azpimarratu behar da Lurralde Zati Planaren ereduaren proposamenean 
ekonomia-jardueretarako lurzorurako mugatutako okupaziorako muga-esparruen 
garapenak lehentasuna duela, eta hori dela eta, esparru horietan Planaren indarraldian 
erabilgarri dagoen eskaintza osoaren zati handiena finkatuko balitz soilik garatu ahal 
izango zen planteatutako erreserba estrategikoa, behar bezala arrazoituta, edo aukera 
estrategikoa duen egoera bat sortuko balitz, aipatutakoak bezalakoak, lurzoruaren 
azalera handia behar duen interes publikoko jarduera bat ezartzeko.  
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7. LURRALDE BIGUNA 

7.1. LANDA-GUNEAK 

7.1.A. EGUNGO EGOERA 

Informazio-dokumentuaren ondorioetan azaltzen denez, Mungiako Arlo Funtzionala 
EAE atlantiarreko haranik zabalenetako bat da. Haranaren heren bat nekazaritza eta 
abeltzaintzako landazabala da. 

Arlo honek baldintza ezin hobeak ditu nekazaritza eta abeltzaintzako 
produktibitaterako, topografia laua delako eta intsolazio ona daukalako. Gainera, 
kontsumo-eremu garrantzitsuetatik hurbil dago. 

Aitzitik, sektore honen eboluzioa aztertzen bada, ikusiko da jarduera honen murrizpena 
dagoela eta ez dela belaunaldien arteko txandaketarik gertatu. 

Joera hau oso nabarmena da lurzoru urbaniza ezineko asentamenduen erabileren 
eboluzioan: etxebizitza erabilera gailendu da, batez ere biztanleria-guneetan 
nabarmentzen dena. 

Informazio-dokumentuaren ondoren egin zen azterlan xeheago baten bidez prozesu 
hori egiaztatu da. 

Lurraren Legeak finkatzen dituen gutxieneko dentsitateek prozesu hori are gehiago 
biziagotu ahal dute; baliteke landa-guneak izatea dentsitate txikiak kokatu ahal diren 
gune bakarrak. Oso erakargarriak suertatu ahal dira, urbanizatu beharretik eta 
espazioak dotazio publikoetarako laga beharretik libre daudelako.  
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Hala eta guztiz ere, une honetan ez du ematen fenomeno hau atzera ezina denik. Izan 
ere, nekazaritzako erabileraren bat daukaten etxebizitza-eraikinak (auto-hornidurarako 
bakarrik erabiltzen direnak barne) aztertzen bada, haien hedapena nabarmena da 
oraindik ere: 

 

Guneen jatorrizko landa izaera eztabaida ezina da. Gune hauek dauden eremuak, 
ingurune fisikoaren ezaugarriei dagokienez, nekazaritza eta abeltzaintzako 
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landazabaleko bokazioa duten zonak dira, hau da, nekazaritza eta abeltzaintza 
erabilerak hartzeko gaitasunik handiena duten lurrak dira: 
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7.1.B. HIRIGINTZAKO LEGERIAREKIKO KOORDINAZIOA 

Lurraren eta Hirigintzaren 02/2006 Legeak landa-guneen araubide berezia finkatzen 
du: 

“Landa-gunea hau izango da: 6tik 25era arteko baserri-multzoa, izaera ematen 
dion eremu publiko baten inguruan bildua”. 

Horrenbestez, landa-gune bat definitzeko orduan, dagokion udalak frogatu beharko du 
dauden eraikinak baserriak diren, lege hori garatzeko premiazko neurrien 105/2008 
Dekretuaren 9. artikuluan sartutako baldintzen arabera. Hauek dira baldintzok: 

a Eraikuntza-mota isolatua izatea, etxebizitza erabilerak lehentasuna izanik. 

b Gutxienez aurretik dagoen etxebizitza bat edukitzea, hori dena bakoitzaren 
jabetza erregistroan xedatutakoaren arabera. 

c Lehen okupazioko lizentzia edukitzea, edo 1950eko urtarrilaren 1a baino lehen 
etxebizitza gisa erabiltzen zela modu sinesgarrian frogatzen duen agiria edukitzea. 

Lege berberak zenbait mugaketa ezartzen ditu dauden landa-guneen hazkundeari 
dagokionez: 

a) Plangintzak ezin du landa-guneko lurzoru urbaniza ezinean eraikitako azalera 
gehitu, eta etxebizitzen kopurua ezin da izan dagoena baino %50 handiagoa. Era 
berean, dauden baserrien eta aurreikusten diren baserrien batura ezin da izan 25 
baino gehiago. 

b) Ezin izango da dotazio, ekipamendu, gune libre edo trazadura berriko bide publiko 
berririk definitu. Bakar-bakarrik daudenen mugak eta lerrokadurak erregularizatu 
ahalko dira. 

Halakotzat jotzen diren guneen sailkapena baimentzen du legeak, bai hirilur gisa, 
legearen arabera horrela bidezkoa denean, bai landa-guneko lurzoru urbaniza ezin 
gisa. 

Garrantzitsua deritzogu hirilur gisa sailkatzeko baldintzak azpimarratzea, kasu 
hauetan: 

· dauden landa-guneetako batzuk hirilur izateko arriskua dagoenean, lurzoru 
urbaniza ezinean hirigintzak garapen sakabanatuak ahalbideratuz, eta haien 
egokitasuna aztertzen ez bada, kokapenari, irisgarritasunari, zerbitzuei eta 
harrera-gaitasunei dagokienez, eta nortasun galera eta eraikigarritasuna 
gehitzearen eragina (finkatu gabeko hirilurrean aurreikusten den gutxienekoa 
barne) kontuan izan gabe. 

· finkatu gabeko hirilurrari aplikatu behar zaion gutxieneko eraikigarritasunaren 
eraginak, babestutako etxebizitzarako lurzoru erreserbak egin behar ez dituzten 
udalerrietan, 0,25 m2/m2 eta 0,4 m2/m2 arteko eraikigarritasunak ekarriko lituzke, 
15 eta 20 etxeb/ha bitarteko dentsitateekin, nahiz eta landa-gune izateagatik 4 
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etxeb/ha ingurukoa izan beharko litzatekeen, legerian exijitu ohi den lur-zatia 
2.000 m2koa izaten baita. 

· guneen sailkapenean aldaketarik badago, eragina izan dezake definitutako 
helburuetan, nekazaritza eta abeltzaintza jarduera ez delako bateragarria izaten 
sailkapen honekin, ia automatikoki guneak sortu zituzten erabilerak baztertuz. 

· bestalde, hirilur berrien sorrera hazkundeak hiri-bilbean integratu ahal direnak 
bakarrik izatearen irizpidearen kontrakoa da. 

7.1.C. DAUDEN LANDA-GUNEEN ANALISIA 

Landa-guneekin erabili den mugaketa grafikoa BFAko Garraio eta Hirigintza Sailaren 
GIS Plangintzatik ateratako informazioa da, 2010eko irailean eguneratua. 
Horrenbestez, landa-guneen mugaketa udal plangintzek zehazten dutena izango da, 
LZPren irizpide eta aurreikuspenekin eta indarrean dagoen legeriarekin bat etorriz. 

Mungiako Arlo Funtzionalean BFAren plangintzaren GISek 53 landa-gune ezarri ditu, 
arloa osatzen duten bederatzi udalerrietan banatuta.  

Egungo landa-guneek legeria berriari dagokionez duten egoera zehazteko, azterlan bat 
egin da, Bizkaiko Landa-guneen Inbentarioa egiteko erabiltzen ari diren datuak oinarri 
hartuta. Edozelan ere, udal plangintzak ekarri beharko ditu hori berrikuspena egitean 
frogatzeko datuak. 

Orain dauden guneen egungo egoera legezkotasun berriaren arabera zehazteko 
asmoarekin, orientazio-azterlana egin da, ez baitago datu sinesgarririk zehazteko zein 
etxebizitza-eraikin diren baserriak, aurreko puntuan azaldutako definizioaren arabera. 
Horrenbestez, udal plangintzak eman beharko ditu hori frogatzen dituen datuak, 
berrikusteko unean. 

Horrela, landa-gunea definitzeko legeak exijitzen dituen baldintzak aplikatuz gero, hau 
ikusiko da: 
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Arrieta Agarre* 7 12 4 16 
Arrieta Baieneta 6 7 1 8 
Arrieta Goiri 6 17 5 22 
Arrieta Jainko 10 15 4 19 
Arrieta Madariaga - Samese 5 12 3 15 
Arrieta Urebarri 4 5 3 8 
Arrieta Urtialde 3 5 1 6 
Bakio Goitisolo 9 9 5 14 
Bakio Zubiaur 10 12 4 16 
Fruiz Andeko 6 12 6 18 
Fruiz Batiz 2 11 4 15 
Fruiz Botiola 9 14 3 17 
Fruiz Lotina 4 5 5 10 
Fruiz Mandaluniz 6 9 2 11 
Fruiz Ugane 4 5 4 9 
Gamiz-Fika Garaioltza 4 6 0 6 
Gamiz-Fika Beaskoetxe 7 8 0 8 
Gamiz-Fika Landaberde 6 9 0 9 
Gamiz-Fika Azillona 6 6 0 6 
Gamiz-Fika Olagorta 7 11 0 11 
Gamiz-Fika Soietxe 7 16 0 23 
Gatika Basaldu 3 3 7 10 
Gatika Garai 8 11 11 22 
Gatika Gorordo 3 3 6 9 
Gatika Gorordo - Landaluze 3 7 9 15 
Gatika Gorordo - Santune 4 5 4 7 
Gatika Libarona 2 3 4 7 
Gatika Ugarte 3 7 9 16 
Gatika Zurbano 4 5 3 8 
Laukiz Etxezuri 4 11 6 17 
Laukiz Mentxaka 4 16 0 16 
Maruri-Jatabe Asteinza 4 16 6 22 
Maruri-Jatabe Billabaso 6 7 5 12 
Meñaka Amezaga* 6 6 8 14 
Meñaka Bekoetxe 1 6 4 10 
Meñaka Emerando 6 8 3 11 
Meñaka Meñakabarrena 7 10 14 24 
Meñaka Mesterika 6 8 3 11 
Meñaka Ugarte 4 9 9 18 
Mungia Atela eta Atekene 6 11 3 14 
Mungia Belako Llona 15 43 19 62 
Mungia Atxuri 17 43 14 57 
Mungia Billela 15 51 16 67 
Mungia Elgezabal 15 36 11 47 
Mungia Emerando 14 28 7 35 
Mungia Ipintxe 7 13 4 17 
Mungia Iturbaltza 11 27 10 37 
Mungia Larrauri - 1 6 12 6 18 
Mungia Larrauri - 2 10 21 8 29 
Mungia Laukariz 13 44 25 69 
Mungia Markaida - 1 11 22 3 25 
Mungia Markaida - 2 21 38 20 58 
Mungia Zabalondo 4 18 8 26 

*Landa-guneak lirateke, berrikusten ari den udal plangintzaren arabera 
 

Definizioa betetzen duten guneak 
Gaur egun 25 eraikinetik gora dauzkaten guneak 
25 eraikin baino gehiago dituzten guneak 
Espazio publiko metatzailerik argi zehaztuta ez daukaten guneak 
6 baserri baino gutxiago dituzten guneak 
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Egin den azterlan horren arabera, ikusten da dauden 53 guneetatik 12k bakarrik 
beteko lituzketela legeak ezarritako baldintzak: Agarre, Goiri eta Jainko Arrietan; 
Andeko, Botiola eta Mandaluniz, Fruizen; Olagorta, Gamiz-Fikan; Billabaso Maruri-
Jataben; Amezaga, Meñakabarrena eta Mesterika, Meñakan; eta Larrauri-1, Mungian. 

Gainerakoetatik: 

- 20 gunek ez daukate gutxienez 6 baserri beren mugaketan: Arrietan, Madariaga-
Samese, Urebarri eta Urtialde; Fruizen, Batiz, Lotina eta Ugane; Gamiz-Fikan, 
Garaioltza; Gatikan Basaldu, Gorordo, Gorordo-Landaluze, Gorordo-Santune, 
Libarona, Ugarte eta Zurbano; Laukizen, Etxezuri eta Mentxaka; Maruri-Jataben, 
Asteinza; Meñakan, Bekoetxe, eta Ugarte; eta Mungian, Zabalondo. 

- 8 gunetan dagoeneko 25 eraikinetik gora daude, guztiak Mungian: Belako-Llona, 
Atxuri, Billela, Elgezabal, Emerando, Iturbaltza, Laukariz eta Markaida 2  

- Eta aurreikusi diren garapenak egitekotan, beste gunean etxebizitza-erabilerako 
25 eraikin baino gehiago lirateke: Mungian, Larrauri-2. 

Gainerako guneak, eraikin kopuruari buruzko baldintzak betetzen dituzten arren, eremu 
publiko biltzaile argia ez duten, salbu eta haietara sartzeko bideak halakotzat jotzen 
badira. Hau da: Baieneta Arrietan; Goitisolo eta Zubiaur, Bakion; Beaskoetxe, 
Landaberde, Azillona eta Soietxe, Gamiz-Fikan; Garai, Gatikan; Emerando, Meñakan; 
Atela eta Atekene, Ipintxe eta Markaida-1 Mungian. 

7.1.D. HELBURUAK 

Mungiako Arlo Funtzionalean garatu behar diren helburuak definitzen diren puntuan, 
hiru helburuk dute eragina landa-guneen mugaketan eta erabileretan: 

· Nekazarientzat asentamendu berriak lehenestea lurzoru urbaniza ezinean, 
etxebizitzetarako bakarrik diren asentamendu berriak egin beharrean. 

· Biztanleri guneen landa izaera berreskuratzea. Haien mugapena berriro aztertzea. 

Horrenbestez, landa-guneetarako proposatzen diren jarduketak helburu horiek 
betetzera bideratu behar dira. 

7.1.E. ESTRATEGIA: UDALERRIEK KONTZIENTZIA HARTZEA 

Lurraldearen Zatiko Planak EAEko lurralde antolaketako artezpideen edukia garatzen 
du. 

Zentzu horretan, haren eginkizuna arlo jakin baten eredua xehatzea eta zehaztea da. 

Artezpide horiek eredu bat finkatzen dute. Eredu horretan, argi dago landa-
espazioaren okupazioa gaur egungo egoeran mantentzen dela, eta espazio hau gaur 



 

 

 
 

BEHIN-BETIKO ONESPENERAKO DOKUMENTUA  · mungiako arlo funtzionaleko lzp 

II. liburukia: memoria 2014.10 

 

150 

egungo guneekin loturarik ez duen urbanizazio-prozesu desantolatuetatik gordetzen 
dela. 

Aitzitik, tokiko administrazioek kudeatuko dituzte Lurraldearen Zatiko Planean azaltzen 
diren artezpideak, landa-guneak udalerriaren eskalan hazten baitira. Hain zuzen ere, 
gai honetan udalaren kontzientziazioa handia izan den udalerrietan, emandako 
lizentziak oso gutxi edo ia bat ere ez izan dira. 

Horregatik guztiagatik, landa-guneen fenomenoari buruzko estrategietako bat 
informazioa eta formazioa izango da, hau da, udal gobernu eta teknikariek kontzientzia 
hartzea landa-gunearen figuraren okerreko erabileraren ondorioei buruz. Zenbait 
kontu, hala nola higiezinen balio historikoa, eraikuntzen arkitekturako ezaugarriak, 
lurraldearen egoerari buruzko eta guneen paisaia-balioei buruzko kontuak, eta 
etxebizitza ipintzearen kostuak eta biztanleria gehitzearen kostuak azaltzen duen 
informazio argia, udal aurrekontuaren kudeaketan azalduta, beharrezkoak dira arazoari 
aurre egiteko. 

Udalerriek benetako arazoa dakiten neurrian eta kudeatzen duten lurraldearen 
etorkizuna zaindu beharreko ondasun komuna dela ulertzen duten neurrian, ingurunea, 
paisaia eta bertako biztanleen bizi-kalitatea kontserbatu ahalko dira. 

7.1.F. LANDA-GUNEAK BERRIKUSTEARI BURUZKO IRIZPIDE OROKORRAK 

Landa-guneak entitate fisikoa, sozioekonomikoa eta kulturala dira, EAE osoan 
lurraldea egituratzen duena. 

Lurraldearen Zatiko Planaren eginkizuna arlo funtzionala antolatzea da. Arlo 
funtzionalean landa-gune mota asko daude; 

 Eta lurraldean duten egoera dela-eta, inbentarioa egin beharra dago, bakoitzaren lege 
egoera zehazki aztertzeko, 2/2006 Legearen 29.7. artikuluan ezarrita dagoenez. 

Bizkaiko landa-guneen inbentarioa onetsitakoan, LZP honek ezarritako landa-guneari 
nagusituko zaio. Inbentarioa onartu bitartean, LZP honek xedapen iragankor hauek 
ezarri ditu: 

- Legearen baldintzak argi eta garbi betetzen dituzten landa-guneek (eta, 
beraz, udal plangintzak) landa-gunearen kalifikazioari eutsi ahal izango diote. 
Hauexek dira: Andeko, Botiola eta Mandaluniz, Fruizen; Olagorta, Gamiz-
Fikan; Mesterika, Meñakan; eta Larrauri-1, Mungian 

- Gutxienez 6 baserri izateko baldintza betetzen ez duten landa-guneek ezin 
izango diote eutsi landa-gunearen kalifikazioari eta, beraz, deskalifikatu egin 
beharko dituzte udal plangintzek. LZPn, modu iragankorrean deskalifikazio 
egin artean, eraikuntza berriak egiteko aukera ezeztatzen da. Estos núcleos 
son: Arrietan, Agarre, Baieneta, Madariaga-Samese, Urebarri eta Urtialde; 
Fruizen, Batiz, Lotina eta Ugane; Gamiz-Fika, Garaioltza; Gatikan Basaldu, 
Gorordo, Gorordo-Landaluze, Gorordo-Santune, Libarona, Ugarte eta 
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Zurbano; Laukizen, Mentxaka; Maruri-Jataben, Asteinza; Meñakan, Bekoetxe, 
Emerando, Meñakabarrena, Mesterika eta Ugarte, eta Mungian, Zabalondo. 

- Gaur egun 25 eraikin edo gehiago dituzten landa-guneek ezin izango dute 
eraikuntza berririk garatu landa-gunearen barruan. Landa-gune horiek 
dagoeneko garatuta daudela irizten zaio eta, beraz, ez dute hazkunderik 
izateko aurreikuspenik. Landa-gune hauek dira: Belako-Llona, Atxuri, Billela, 
Elgezabal, Emerando, Iturbaltza, Laukariz eta Markaida 2, Mungian. 

- Egoitza-erabilera eta 25 eraikin baino gehiago dituzten aurreikusitako 
garapenak egiten diren landa-guneetan, berriz egin beharko du zedarripena 
udal plangintzak, halako moldez non eraikuntza posibilitateak ez baitira 25 
eraikinetik gorakoak izango. Egoera hori dago Larrauri-2n Mungian. 

- Landa-gune izaera ematen dien ageriko herri gunerik ez duten landa-
guneetan, Udal Plangintzan begiratu behar da horrelakorik dagoen ala ez 
ezarrita dagoen jakiteko. Hauexek dira sei eta hogeita bost baserri biltzeko 
baldintza bete arren ageriko landa-gunerik ez dutenak: Arrietan, Goiri eta 
Jainko; Bakion, Goitisolo eta Zubiaur;  Gamiz-Fikan, Beaskoetxe, 
Landaberde, Azillona eta Soietxe; Gatikan, Garai; Laukizen Etxezuri; 
Meñakan Amezaga; Mungian, Atela eta Atekene, Markaida-1 eta Ipintxe.  

Ikuspegi horretatik, Lurraldearen Zatiko Planak udal plangintzetan berrikuspeneko 
irizpide orokor hauek sartzea agintzen du arlo funtzionaleko landa-guneetarako: 

1  Landa-gunearen lege beharkizunak betetzen ez direnean, landa-gune bakoitzaren 
mugaketa berrikusi behar da, bere azalera eta eraikuntza-gaitasuna landa-gune 
baten berezkoetara egokitzen, inguruaren berezko abeltzaintza eta nekazaritza 
gaitasuna duten lurzoruen babesa defendatze aldera. 

2  Landa-gune gisa sailkatutako azalera murrizten bada, askatutako lurzoruari 
egokituko zaion ingurune fisikoaren kategorizazio berria ingurunearekin koherente 
izan beharko da.  

3  Landa-guneak lehen sektorearen jarduera bermatzen saiatu beharko dira, 
etxebizitza erabilera soilik duten eraikinak eraiki gabe.  

4  Landa-guneen mugaketa eta arauketa bere izaera historiko eta nekazaria 
gordetzeko eta babesteko neurrien barruan sartu behar dira.  

5  5/1998 Legearen aurreikuspenekin bat etorriz beren garapena burutu duten landa-
guneen kasuan, baserri kopurua 25 baino gehiago denean ere, egiaztatu beharko 
da landa-izaera izaten jarraitzeko baldintzak betetzen dituzten, hau da, 
etxebizitzak espazio publiko baten inguruan metatuta dauden edo sakabanatutako 
eremuak dauden.  

6  5/1998 Legearen aurreikuspenekin bat etorriz landa-gunearen garapena osatu 
ondoren, hirigintzako garapenak bakarrik egin ahalko dira LZPek okupazioaren 
muga-eremuetan sartu dituzten landa-guneetan, eta hazkunde horiek udal eredu 
egokietan justifikatuta baldin badaude.  
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 LZP honetan ez dago hiri-hazkundeko proposamenik gaur egungo landa-
guneentzat.  

7  Landa-guneetako eraikuntza tipologia orain dagoenaren antzekoa izango da. 
Landa-gunearen berezkoak mantenduko dira, taldeak eratzeko kapaz direnak.  

Bestalde, landa-guneak berrikusteko orduan, komenigarria litzateke udal plangintzan 
edo plan berezi egokian ondoko datuak jasotzea gune bakoitzerako:  

1  Kokapena: Landa-gunea dagokion udalerria eta bertan duen kokapena 

2  Irisgarritasuna: Gunera iristeko modua azalduko da, baita erabiltzen den bidearen 
egoera ere. 

3  Antzinatasuna: Gunearen antzinatasuna eta bertan dauden eraikinik 
esanguratsuenak azalduko dira. 

4  Morfologia: Laster landa-gunearen deskribapen laburra emango da, eta haren 
jatorrizko forma eta aurreko hamarkadetako eboluzioa azalduko dira. 

5  Hirigintzako datuak: Zabalera, lur-zatien kopurua, dauden baserrien kopurua eta 
aurreikusten diren baserrien kopurua. 

6  Ingurumena eta paisaia: Gunearen ingurumeneko eta paisaiako balioak zehaztuko 
dira. Horretarako, ikusi beharko da inguruan nekazaritzarako interes handiko edo 
ingurumen babeseko lurzoruen arloren bat dagoen edo ez, lurralde antolaketako 
artezpideetan ezarritako kategorien arabera, udal plangintza honetan jasoak, eta 
lurralde plan honetan ezarritako kategorien arabera. 

7  Hirigintzako zerbitzuak: 

· Ur hornidura: Gunea hornitzeko modua, sarearen ezaugarriak eta egoera, 
dauden arazoak eta egiten ari diren jarduketak (egitekotan) adieraziko dira. 

· Saneamendua: Ur zikinak nola tratatzen diren, sarearen ezaugarriak eta 
egoera, egiten den arazketa, dauden arazoak eta aurreikusitako ekintzak 
(baleude) azalduko dira.  

· Hiri hondakin solidoak: Hiri hondakin solidoak deuseztatzeko erabiltzen den 
sistema deskribatuko da. Nola biltzen diren eta bota aurretik nolako 
tratamendua ematen zaien azalduko da.  

 Era berean, zaborraren gaikako bilketaren eta birziklatzearen berri emango 
da, egotekotan, eta alor horretan nolako ekintzak aurreikusi diren.  

· Elektrizitatea: Guneari elektrizitatea nola hornitzen zaion, dauden arazoak eta 
aurreikusitako ekintzak azalduko dira. Sarea lurperatzeko plan bat burutzeko 
aukerak azalduko dira.  

· Gasa: Gas sarerik dagoen edo hura jartzeko aukerarik dagoen azalduko da. 
Gas butanoaren horniduraren berri emango da, eta udalerrian zein neurritan 
erabiltzen den adieraziko da.  



 

 

 
 

BEHIN-BETIKO ONESPENERAKO DOKUMENTUA  · mungiako arlo funtzionaleko lzp 

II. liburukia: memoria 2014.10 

 

153 

· Argiztapen publikoa: Dagoen argiztapen publikoko sarea deskribatuko da. 
Arreta berezia ipiniko da guneko biztanleek aipatzen dituzten argiztapen 
akatsetan eta aurreikusitako ekintzetan, egotekotan.  

· Telekomunikazioak: Udalerriko telefonia sistema, dauden horniduren kopurua 
eta gunean identifikatutako Interneterako sarbidearen maila deskribatuko dira. 
Udalerrian Internet erabiltzeko sentitzen duten premia azalduko da.  Era 
berean, sakelako telefonoen estalduraren kalitatea deskribatuko da, 
egotekotan.  

· Espazio publikoen kalitatea: gunearen dotazioa deskribatuko da, plazei, hiri-
altzariei (paperontziak, iturriak, seinaleak), zoladuraren egoerari eta guneko 
beste alderdi esanguratsu batzuei dagokienez.  

· Dauden ekipamenduak: udalerrian dauden ekipamenduak aipatuko dira.  

8  Eraikuntzaren egoera: Eraikinaren egoera baloratuko da, 105/2008 Dekretuan 
ezarritako parametroen arabera eta eraikuntzen erabilera nagusia, eraikuntzen 
kontserbazio maila, tipologia nagusia eta aurreikusitako birgaikuntza ekintzak 
kontuan izanik. 

9  Jarduera ekonomiko nagusia: Gunean benetako jarduera ekonomiko nagusia zein 
den identifikatzen saiatu behar da (nekazaritza, abeltzaintza, turismoa, zerbitzuak, 
mistoa etab) 

Nolanahi ere, aurre neurri batzuk ezarri nahi dira, landa-guneen kontrolik gabeko 
hazkuntzaren eta iraunkortasun ezaren fenomenoa kontrolatzeko, guztientzat berberak 
izango direnak:  

a) Informazioa:  

Informazioa emateko hitzaldiak egingo dira udalerrietan, landa-guneen arazoak 
argitzeko helburuarekin. Guneetako biztanleek kontzientzia hartu behar dute, gunea 
eraldatzearen ondorioak jakin ditzaten, ez bakarrik landa-gunean bertan, baizik eta 
urbanizazio kostuen mailan, udalerri osoan.  

b) Kudeaketaren hobekuntza:  

Hirigintzako kudeaketako udal zerbitzuen eraginkortasuna handitzea, eraikinak egiten 
hastea ekiditeko, bestela prozesua atzera ezinagoa izan litekeelako.  

Landa-gune bakoitzeko azterlan xehatuan azaldutako datuekin bat etorriz, 
gomendagarria da landa-guneen hirigintzako tratamenduari aurre egitea, oinarrizko 
baldintzatzaile gisa hartuz udalerriaren kokapena lurraldean eta balio naturaleko (eta 
horrenbestez, babestutako) espazioen edo eremuen barruan duten egoera.  

Natur edo paisai balioa duten lurzoruak egotearen edo ez egotearen arabera, edo 
gunearen ingurunean arriskuak dituzten lurzoruetan, finkatu behar diren neurriak 
ezberdinak izan daitezke. Dagoen etxebizitza kopurua areagotzeko aukera ez da 
kontuan izango.   
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7.2. ZABALALDIRAKO EREMU NATURALAK 

Eremu hauen helburu nagusia jendea naturarekin harremanetan jartzea erraztea da. 
Landa-ingurunean jende gehiegi sartzea eta sarbideak itotzea galarazi behar da, 
herritarrei bestelako aukerak eskainiz. 

Zabalaldirako eremu naturalen sistema bat ezartzeko eta haien artikulazioa ibilbide-
sare interesgarri bat eratuz planteatu ahal izateko, ondoko hauen balorazioa egin 
beharko da: aztertutako elementuek betetzen duten papera, beren eragin-eremua edo 
zerbitzu ematen dioten eremua, ibilera-aukerak, eta udal mugarteen mugetatik 
haratago duten lurralde-hedadura. 

Arloen multzoaren antolaketa integrala ondoko irizpide orokor hauen arabera egingo 
da: 

- Zerbitzua ematen zaion biztanleria kontuan izango da, bai termino 
kuantitatiboetan, bai termino kualitatiboetan. 

- Lurraldearen balioak eta potentzial naturala kontuan izango dira, Natur balio 
horien kontserbazioa lehenetsiz baimendutako zabalaldiko erabileren aurretik. 

- Espazioa eskaeraren aniztasun handienari arreta eman ahal izateko moduan 
antolatu behar da, modu mailakatuan: osagai naturalik handiena duten zona 
sentikorretatik, zonarik irisgarrienen erabileran une jakin batzuetan gehiago 
erabiltzen diren eremuetaraino. 

- Erabileraren intentsitatea harrera-gaitasunaren azpitik planeatuko da beti, harrera-
gaitasuna bi ikuspegitatik hartuta: ekologikoa eta pertzepzioarena edo 
psikologikoa.  

- Zabalaldirako eremu bakoitzean, etortzen diren pertsonei arreta egokia eman ahal 
izateko ekipamendu eta zerbitzuak ipiniko dira. 

- Erabilera anitzak finkatuko dira, izaera didaktikokoak eta kirol 
izaerakoak,azpiegitura txikiak dituztenak, lehenetsiz. 

- Proposatutako zabalaldirako erabilerak dagoen nekazaritza eta abeltzaintza 
jarduerarekin bateragarri izan behar dira. 

Kategorizazio hau oinarrizko tipologiaren arabera egin da, dauden eremuaren arabera: 

- Hiri inguruko zabalaldirako eremuak 

- Eskualdeko zabalaldirako eremuak 

- Eskualdez gaindiko zabalaldirako eremuak 

7.2.A. HIRI INGURUKO ZABALALDIRAKO EREMUAK 

Tokikoak. Udalerrikoa baino handiagoa ez den eremu bati lotutako zabalaldi eremuak 
dira; hiriguneen barruan edo oso hurbil egon behar dira. Haien mugaketa, antolaketa 
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eta esku hartze araubidea bertako eskumen-eremuan udal plangintzako tresnek 
ezarritakoak izan behar dira. 

Oinez erraz irits daitekeen kultur ondareari bere balioa emateko erabili ahal dira. 

Kategoria honetan Mungian dauden Torrebillela eta Urigen-Zugastia parkeak sartzen 
dira.  

7.2.B. ESKUALDEKO ZABALALDIRAKO EREMUAK 

Udalez gaindiko eremukoak dira. Gune hauek harrera-gaitasun handiagoa daukate. 
Aisialdi erabilera bati lotuta daude, udalez gaindiko eremu batean. Ez dute zertan 
hiriguneetatik hurbil egon. Kokapen horregatik, eta beren eragin-eremuaren 
izaeragatik, haien sarbideak garraio sistemen azpiegituran txertatu behar dira. 

Natur, paisai eta kultur interesa dute leku hauek, eta eskualdearentzat bereizgarriak 
dira. Ekipamendu eta zerbitzu maila egokia izan behar dute, aisialdia eta josteta 
sustatzen dituztenak; halere, horrek ez du esan nahi jabetza publikoa izan behar 
dutenik. 

Metropolitarrak direnez gero, eremu hauek hiri-eremu libreak baino askozaz ere 
zabalagoak dira, eta udalerri bakar batean sar daitezke edo udal mugarte bat baino 
gehiagotan eragina duten zona batean egon. 

Eremu hauetan, aisialdia eta zabalaldia bultzatzeaz gain, ingurumena kontserbatzea 
eta hobetzea proposatzen da, kontuan izanik natur balio handiko lurzoruak sar 
daitezkeela hemen. Planteatutako balizko erabilera eta esku hartzeak babes honek 
ezarritako mugak eta baldintzak bete behar dituzte. 

Eremu horien aukeraketa irizpide hauen arabera egiten da: 

- Paisai interesa (gailurren babesa)/kultur interesa 

- Aisialdirako erabilera publikoa hartzeko potentziala 

- LAAek proposatutako zabalaldiko arloak: Sollube mendia, Jata-Larrondo mendia, 
Butroeko gaztelua, Bakioko hondartza eta Unbe mendia. 

- Jendeak beti erabili izan dituen lekuak. 

- Kultur ibilbideetatik, ondarea interpretatzeko lekuetatik eta tokiko interesa duten 
beste bide batzuetatik hurbil egotea. 

- Onura publikoko mendiak egotea. 

Arlo hauek proposatzen dira: 

- Bakioko San Pelaioko baselizaren inguruneko zabalaldi eremua. 

- Jata eta Sollubeko zabalaldi eremua: mendi hauen gailurrak eta ikusgarritasun 
handiko hegal batzuk sartzen dira hemen, inguru honetako paisaia bereizgarria 
delako eta aisialdirako aukera asko eskaintzen dituelako: unitatearen itxura 
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landatarra eta baso-kutsua, naturan isolatuta egotearen sentsazio ludikoak 
sortzeko kapaz dena eta ibiltzeko, piknikak egiteko eta antzeko jardueretarako 
harrera-gaitasuna duena. 

- Unbe-Berreagako zabalaldi eremuak: interes anitza duelako jaso da hau: paisai 
eragineko multzoa delako, biodibertsitatea sustatzeko eta birsortzeko eremua 
delako, eta aisialdi erabilerak hartzeko eta antolatzeko gaitasuna duelako. 

- Butroe ibaiko zabalaldi eremu lineala: izaera ez-jarraituko parke bat proposatzen 
da, jarduketa hauek osatua:  

· Butroeko gazteluko eremua: gaur egun, zona honek turismorako eta 
zabalaldirako interes handia du, eta erabilera horri egokitutako azpiegiturak 
eta instalazioak dauzka. 

· ibaia bideratzeko asmoa dagoen tartean, Torrebillelatik Gatikako errotaraino, 
obra hauek pasealeku bat / ibai-parke bat sortzearekin bateratu ahal dira, 
ibaian sartzeko eta gozatzeko eremuekin. 

· hara hurbiltzeko esku hartzeak (behaketa eta informazio eremuak) gunerik 
esanguratsuenak. 

- Morterondoko zabalaldi eremuak: Mungiako hirigunearen iparraldean dauden 
basoak eta haiei lotutako landazabalak sartzen dira hemen, Belako eta Trobika 
poligonoen artean, natur, zientzi eta pedagogi interes handia dutelako. 

- Gondra-Basobil-Erdikolandako zabalaldi eremua: kalitate naturaleko ingurunea, 
baso-garapeneko aukera onekin eta aisialdi erabileretarako harrera-
gaitasunarekin. 

7.2.C. ESKUALDEZ GAINDIKO ZABALALDIRAKO EREMUA 

Izenak dioenez, eskualdez gaindiko eremuak dira. Kategoria honetan natur eta ekologi 
balio handiena duten, paisai eta kultur interesik handiena duten eta EAE mailan 
bereizgarrienak diren eremuak sartzen dira.  

Eskualdean Bakioko troken eremuak bakarrik ditu ezaugarri hauek. Paisai balio handia 
dauka, bertako biztanleentzat oso erakargarria da eta bisitari asko izaten ditu.  

Zona honetan gune garrantzitsuak daude, bereizgarriak direnak, paisaia erakargarriak 
dauzkatenak eta bisualki oso interesgarriak direnak, adibidez Gaztelugatxeko multzoa, 
Atxuloko trokak, Bakioko hondartza etab. Horiez gain, Bakio-Armintza errepideko 
zenbait tokitatik ikusten diren panoramikak eta inguruneko mendien gailurretatik 
ikusten diren paisaiak daude. 

Botere publikoek hemen lehentasunez jardun beharko lukete, natur baliabideen 
aprobetxamendu antolatua eta erabilera publikoa balio ekologikoak, estetikoak eta 
hezkuntzakoak kontserbatzearekin edo lehengoratzearekin bateragarri izan daitezen. 
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Balioa emateko, ezinbestekoak dira ingurumena hobetzea eta oinarrizko egokitzapena 
(behatokiak eta bide-zidorrak, interpretazio-guneak), kontrolik gabeko garapenetatik 
zainduz. 

7.3. NATUR IBILBIDEAK 

Ibilbide alternatibo eta bigunak dira. Lurralde bigunaren aurreko guneetan definitutako 
elementuak beren artean komunikatzen dituzte edo lurraldean sartzeko eta bertan 
ibiltzeko erabiltzen dira. 

Ibilbide hauen trazadura ondoko irizpide hauen arabera egin da: 

- proposatutako ibilbideetan, haiek doazen lurraldeko paisai, etnografi eta kultur 
interesa lehenetsi da. 

- ibilbideak, ahal den neurrian, orain dauden landa bide eta errepideetan egingo 
dira. Ibilgailu gehien dabiltzan errepide nagusiak saihestuko dira beraz. Dauden 
nekazaritza eta basogintza erabileretan eraginik ez izateko aurre-neurriak finkatu 
behar dira. 

- ibilgailuentzat dagoen plataforma berrantolatzea, ibilgailuen galtzada estutuz. 
Horrek abiadura moteltzea ekarriko du. Bazterbideak handituko dira (gorriz 
margotuko dira eta txirrindulariei lehentasuna emateko seinaleak jarriko dira). 
Horrela, zirkulazioaren noranzko bakoitzean noranzko bakarreko errei bat jarriko 
da. 

- bidezorua egokituko da hala behar duten tarteetan, eta azaldutako guneetan 
trazadurak osatuko dira. 

- trafiko intentsuagoa daukaten bideetan zehar pasatzen diren tarteetan, bi 
erabilerak bereizteko jarduketak aurreikusi beharko dira. 

- balizak jartzea eta informazio-seinaleak jartzea. 

Ibilbideak GR-280 Uribe ibilbidearen inguruan egituratzen dira. Ibilbide hori biribila da, 
eta arlo funtzionala eta Uribe eskualdearen zati bat hartzen ditu. Zenbait gune lotzen 
ditu, aurreko atalean aipatutako zabalaldi eremuetako batekin.  

Berreaga Unbeko mendikatean zehar doa, Butroe gazteluaren eremuraino jaisten. 
Bertan, GR-280 ibilbidearen trazadura Armintzara doan arren, eta hortik Maruri-
Jatabera itzuli, BI-634 errepidearekin batera joanez gero konexio zuzenagoa egin 
daiteke. Markaidako haranetik Larrauri eta Meñakari lotzen zaie, eta Sollubeko 
mendikatearen inguruetara igotzen da. Hortik berriro ere Arrieta, Fruiz  eta Gamizera 
jaisten da. Zirkuitua ixteko, berriro ere Berreagako mendikatera igortzen da. 

Horrela definitutako zirkuitutik Bakiora sartzea proposatzen da, kontuan izanik natur 
ibilbide izaera duela, Zumetxagako San Migel baselizaren ondotik pasatzen. 



 

 

 
 

BEHIN-BETIKO ONESPENERAKO DOKUMENTUA  · mungiako arlo funtzionaleko lzp 

II. liburukia: memoria 2014.10 

 

158 

Proposatu den ibilbide biribil hori konexio erradialekin osatzen da, bide sekundarioetan 
zehar Mungiarekin, Larraganetik Larrauri eta Meñakarekin, Olagorta eta Bartengotik 
Fikarekin eta Atxuri eta Libaronatik Laukiz eta Butroerekin. 
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Proposatzen diren ibilbideetako beste bat euskararen ibilbidea deritzona da. Ondoan 
daukagun Txorierri eskualdean hasten da, Mungialdean Berreaga mendian zehar 
sartzen da eta eskualde honetako herrietan zehar doa (Mungia, Meñaka, Gamiz eta 
Arrieta), eta azken herri horretatik Urdaibaiko Biosferaren Erreserban amaitzen da. 

Butroe ibaiaren ondotik ibilbide lineala proposatzen da hura bideratzea aurreikusten 
den tartean.  

Azkenik, interesgarria da BI-3101 errepidearen (Bakio-Bermeo) trazadura zaharra 
natur eta turismo ibilbide bihurtzea, beraren alternatiba den trazadura berriaren obrak 
amaitutakoan. 

7.4. ONDAREA 

Arlo funtzionalaren eremuan elementu asko daude, Euskal Herriko arkitektura eta 
kultur ondarearen barruan daudenak. Elementu horietako asko ez daude ondo 
seinaleztatuta, bertako jendeak ez ditu ondo ezagutzen eta ez dago haiek 
kontserbatzeko planik. 

Lehenik eta behin, dokumentu honen bidez euskara Euskal Autonomia Erkidegoko 
nortasunaren ikur gisa aitortu nahi da, dagozkien erakundeei eskatuz Euskal 
Autonomia Erkidegoko Kultura Ondasun Materiagabe deklaratu ahal izateko behar den 
espedientea hasteko. 

Gainera, LZPk ondarea modu arrazionalean aintzatesteko, gordetzeko eta 
aprobetxatzeko proposamenak bultzatu behar ditu. Estrategia egokia da jarduteko 
irizpideak finkatzerakoan ondarearen osagaiak inguruko lurzoruaren erabileraren eta 
okupazioaren testuinguruan kokatzea.  

LZPak 7/1990 Legean jasotzen diren babestutako kultur ondasunak ordenantzetako 
dokumentuaren XII. eranskinean, Euskal Herriko kultur ondarea osatzen dutenak, 
aipatzen ditu, udal plangintzek eta garapeneko plangintzek beren katalogoetan biltzea.  

Era berean, etorkizunean lege horrek babesten dituen eta LZP honetan jasota ez 
dauden elementuek izaera berbera izango dute. 

Lege honek euskal kultur ondarean ondasun kalifikatu edo ondasun inbentariatu gisa 
ageri diren ondasun guztiak jasotzen ditu, kategoria hauetakoren batean sailkatuz: 

a) Monumentua, hau da, berak bakarrik kultur interesa daukan edozein ondasun 
higigarri edo higiezin. 

b) Monumentu-multzoa, hau da, kultur unitatea osatzen duten ondasun higigarri edo 
higiezinen edozein talde. 

c) Kultur eremua, hau da, euskal herriaren kultur adierazpenari eta bizimoduei modu 
esanguratsuan dauden iraganeko leku, jarduera, sorkuntza, sinesmen, tradizio 
edo gertakizunak. 
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EAEko monumentu edo monumentu multzo izendatzeko proposaturiko elementuak 
sartu dira XIII. eranskinean, eta Ondarearen Udal Katalogoan ere bildu beharko dira, 
suntsitu, galdu edo narriatzen ez direla ziurtatzeko. 

Era berean, gomendatzen da udal katalogoetan Euskal Kultura Ondarearen Zentroko 
kultura-intereseko elementuen katalogoen babes-proposamenen bat duten elementuak 
sartzeko, katalogo orokorretan eta berariazko beste babes-erregimen batzuetan jaso 
gabeko intereseko beste elementu batzuk sartzeari utzi gabe. 

Garapen plangintzetan, Euskal Kultur Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legea 
oinarri hartuta babestuta dauden kultur ondasun higiezinen babesaren gaineko 
araubide sartu behar da.  

Kalifikatutako kultura-ondasunei dagokienez, dagozkien kalifikazio-dekretuek 
zehaztutako mugatzea eta babes-erregimena jaso beharko ditu plangintzak. 

Urdaibaiko Biosfera Erreserbako arkeologia-ondare gisa jasotako elementuak Plan 
Gidarian ezarri diren dagozkien zehaztapenek arautuko dituzte.  

Inbentariaturiko ondasunei dagokienez (Lege horren 20. art.), osotasuna bermatu 
beharra ezarriko da, suntsitu, galdu edo kaltetu ez dadin. 

EAEko Monumentu edo Monumentu Multzo izendatzeko proposaturiko ondasunei 
dagokienez, espedienteak noiz egingo zain, hauxe gomendatzen da: jarduketak 
Lehengoratze Zientifikoaren eta Kontserbazio Lehengoratzearen gainekoak izatea, 
Ondare Urbanizatua eta Eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko 317/2002 
Dekretuak dakartzan "Lehengoratze jarduketak" I. eranskinean zehazturikoaren 
arabera. 

Bestalde, LZPak interesgarritzat jotzen diren beste elementu batzuen kontserbazioa 
sustatzen da; izan ere, arlo funtzionalaren aberastasuna sustatzen lagundu ahal dutela 
uste da, bisitariarentzat elementu erakargarriak diren aldetik. 

LZP honetan, kultur ondarea terminoa zentzu zabalean erabiltzen da eta elementu 
hauek biltzen ditu: 

- Arkeologiako, historiako, arteko, arkitekturako eta abarreko ondarea. 

- Ondare zientifiko eta didaktikoaren eremu eta lekuak lurraldea interpretatzeko. 

- Bide historikoen eta bide-zidorren sarearen ondarea 

- Erabilera publikoko aisialdiko natur guneak 

- Jendea joan ohi den landa-izaerako baselizak eta leku ikusgarriak 

LZP honek, ordenantzen XIV. eranskinean, katalogatu gabeko tokiko intereseko beste 
elementu batzuk biltzen ditu, orientazio gisa. Udal mailan jasoak eta babestuak izatea 
proposatzen da. 
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Udalerri bakoitzak inbentarioaren katalogo baloratua egitea proposatzen da. Katalogo 
horretan, egungo egoera, kontserbazioaren lehentasuna, jarduketen plana eta 
jarraipen programa azaldu behar dira, zerrenda honetako elementuak gutxienez jasoz. 

Bestalde, LZPak eskualdeko ondarearen elementu hauen balorazioa proposatzen du: 

a) Ondarearen elementu bereziak. Arkitekturaren eta kulturaren ondareko elementu 
puntual nabarmenenak eta interesgarrienak sartzen dira hemen, hala nola: 

· Jainkoko Andre Mariaren baseliza, Arrietan 

· San Pelaioko baseliza, Bakion 

· San Salvador eliza (Kristo Gurutziltzatuaren santutxoaren ondoan), Fruizen 

· San Andres eliza eta Ugarte dorrea Gamiz-Fikan 

· Butroeko gaztelua Gatikan 

· San Martin eliza Laukizen 

· Otume jauregia (Otunatxu baserriarekin batera) Meñakan 

· Zumetzagako San Migel baseliza, Landetxo Goikoa baserria eta Larrauriko 
Andre Mariaren eliza, Mungian 

· Berreagako multzoa: arkeologiako aztarnategia, Mungia eta Gamiz-Fika 
udalerrietan 

b) Historia eta kultur intereseko multzoak. Elkarren ondoan egoteagatik interes 
historiko eta kulturaleko multzoak eratzen dituzten arkitekturako osagaiak jasotzen 
dira. 

· Torrebillela Ugartea parkearen ingurunea Mungian: San Pedro eta Andre 
Maria elizak, Billela Dorrea, udaletxea, Jai-Alai eta Agirre etxeak eta abar 

· Libano plaza, Arrietan: San Martin Apezpikuaren eliza, Jesus 
Gurutziltzatuaren (edo Kristo Sainduaren) baseliza, Monesterio jauregia, 
Urioste baserria eta beste eraikin interesgarri batzuk 

· Butroeko ingurunea, Gatikan: gazteluaz gain, multzoaren elementurik 
bereziena, beste eraikin interesgarri batzuk, hala nola: Magdalena baseliza, 
Arratza baserria, zubia eta errota 

. Meñakako hirigunea: elementu nagusia Andre Mariaren eliza da, beste 
elementu batzuekin batera: udaletxea, Txerbitxu eta Bidezurieta baserriak eta 
Bengoetxe errota 

· Bakioko jauregi-multzoa. Eremu definitua osatzen ez duten arren, esan 
dezakegu multzoak interes berezia dutela, azpimarratu beharrekoa. Haien 
artean jauregi hauek nabarmendu behar ditugu: Elexpuru, Ormaza, Alkortene, 
Quinta Torre, Rosarioenea, Itxas-Ondo, etab. 

· Elejalde-Fika hirigunea, San Martin eliza nabarmentzen dela. Abade-etxea, 
Jesus Gurutziltzatuaren baseliza, Elejalde iturria eta abar ere hemen daude. 
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c) Landa eta etnografi intereseko arkitektura-multzoak: landa eta etnografi intereseko 
arkitektura-elementuak (baserriak eta errotak) hoberen gorde diren guneak 
nabarmentzen dira: 

· Arrieta: Goiri 

· Laukiz: Mentxaka 

· Meñaka: Emerando 

· Mungia: Atxuri, Emerando, Llona 

· Fruiz: Botiola 

7.5. PAISAIA 

Paisaiaren gaiari heltzeko eta paisaia lurzoru-antolamendu politiketan integratzeko 
helburuarekin, hura aztertzeko, lurraldea paisai sektore edo eremu hauetan zatitzen 
da: Bakioko kostaldea, Jata-Sollube mendigunea, Mungia-Butroe harana eta 
hegoaldeko perimetroko mosaikoa. 

a. Kostaldea 

Zona hau Bakioko troken zabalaldi eremuari asimilatu ahal zaio. Zona honetan gune 
garrantzitsuak daude, paisaia erakargarriak dauzkatenak eta bisualki oso 
interesgarriak direnak, adibidez Gaztelugatxeko multzoa, Atxuloko trokak, Bakioko 
hondartza etab. Horiez gain, Bakio-Armintza errepideko zenbait tokitatik ikusten diren 
panoramikak eta inguruneko mendien gailurretatik ikusten diren paisaiak daude. 
Horregatik, turismorako eta aisialdirako eskaera daukate. 

Balioa emateko, ezinbestekoak dira ingurumena hobetzea eta oinarrizko egokitzapena 
(behatokiak eta bide-zidorrak, interpretazio-guneak), kontrolik gabeko garapenetatik 
zainduz. 

b. Jata-Sollube mendigunea 

Eremu hau Jata eta Sollubeko eskualde zabalaldiko eremuei asimilatu ahal zaizkie.  

Zonako paisaia bereizgarria denez gero, paisai intereseko eremu gisa duen mugaketak 
gailurrak eta gehien ikusten diren hegaletako batzuk hartzen ditu barruan. Haietan, 
basogintzak kontuan izan behar du paisaia zaindu behar dela. Gainera, zona hauek 
aisialdirako daukaten potentziala ez da ahaztu behar. 

Halaber, gailurren tratamendu desegokia dago (antenak, itxiturak, eraikuntzak etab). 
Lur orotako ibilgailuen erabilera kontrolik gabeak, bestalde, lurra erosionatzen eta 
higatzen du. Horrenbestez, erabilerak arautu beharko dira, alderdi hauek ekiditeko 
helburuarekin. 
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c. Mungiako harana. 

Zabalera handiko zona denez eta gizakiek esku hartze handia dutenez gero, 
paisaiarentzat interes handia duten arloen mugaketa dauden landazabal mota bietako 
arlo bereizgarri batzuen detekzioa izan liteke: ibarreko landazabala eta muinoetako 
landazabala.  

Zona honetako paisaiaren balioa, Butroe ibaiaren dinamikak moldatutako erliebe leuna 
eta nekazaritzako landazabal tradizionalaren paisaia erakargarria ezaugarri dituena, 
lekuan bertan bakarrik ikus daiteke, landa-bideen eta tokiko errepideen sare 
korapilatsuan murgilduz gero. Horrenbestez, sustatu behar ditugun alderdietako bat 
proposatutako natur ibilbideei balioa ematea da. 

Lurraldearen desnaturalizazioa, guztiz homogeneoa ez den arren, udalerri guztietan 
maila handikoa da. Haren azken emaitza paisaia nabarmen hondatzea da.   

Paisaian eraginik arazotsuenak dauzkaten elementuak hauek lirateke: 

- Landa inguruan etxebizitza asko dago. Lurzoru urbaniza ezinean eraikuntza 
berriak egitea kontrolatzeko proposamenak egin beharko dira, baita nekazaritza 
eta abeltzaintza tradizionalak mantentzeko proposamenak ere. 

- Bide eta energi azpiegiturak. Zehazki, Gatikako estazio elektrikora aireko hamar 
linea elektriko handi iristen dira, eremua norabide guztietarantz zeharkatzen. 
Erabiltzen direnak zeintzuk diren adierazi beharko litzateke, eta erabiltzen ez 
direnak desmuntatu. 

d. Hegoaldeko perimetroko hegalak. 

Zona hau Berreagako mendikateko eskualde parkeari asimilatu ahal zaio. Sektore honi 
b paisai eremuaren zehaztapenak aplikatuko zaizkio. 

PAISAIEN LABURPEN-LAUKIA 

PAISAIAK PAISAIA MOTA ERAGINAK/ 
ARRISKUAK 

POTENTZIALTASUNA/PAISAI 
BALIOAK 

Bakioko kostaldea - Itsasoko ikuspegia 
- Trokak 
- Hondartza 

- Erabilerak ingurunea 
degradatzea 

- Ekipamenduen narriadura 
(behatokiak, pasealekuak) 

- Urbanizazio intentsua 

- Turismorako eta aisialdirako 
erakarpena 

- Natur balioak 
- Itsas paisaia bereizgarria 

Jata-Sollube 
mendigunea 

- Baso landaketa 
estentsuak 

- Gailur bereizgarriak 
-  Populaziorik gabe 

- Basoetako suteak 
- Landaretza exotikoa 
- Monolaboreko esplotazio 

intentsiboa 

- Landa izaerako balio 
naturalak 

- Mendi-ibiliak eta aisialdirako 
erabilera publikoa 

Mungiako harana - Baserriko landazabala: 
· Ibarreko aldaera 
· Muinoetako aldaera 

- Ibai moldaera 

- Urbanizazio eta 
desnaturalizazio gero eta 
handiagoak 

- Lurraren okupazio osoa 

- Paisaia ikusgarria 
- Landa-multzo tradizionalak 
- Balio etnografiko eta 

kulturala 
- Ibai sistema 

Hegoaldeko 
perimetroko 
hegalak 

- Landazabaleko eta 
basoko mosaikoa 

- Urbanizazio intentsua 
- Basoetako suteak 
- Monolaboreko esplotazio 

intentsiboa 

- Paisaien mosaikoa 
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7.6. BIGARREN ETXEBIZITZA ETA TURISMORAKO BALIABIDEAK 

Ez da esku hartze estrategikorik aurreikusten bigarren etxebizitzari dagokionez, maila 
orokorrean planteatutako helburuen artean Bakio udalerrian biztanleria egonkorra 
gehitzea dagoelako urte osoan zehar. 

Turismoko baliabide lehenetsiak hauek izango dira: 

- Eskualdeko eta eskualdez gaindiko zabalaldirako arloak, gune honetan jasoak 

- Bakioko hondartza 

- Babestutako ondare ondasunen inbentarioko monumentuak, eraikinak etab. 

Honako hauei dagokienez sakondukoa da, LZP hau garatzeko, azterlanen, planen edo 
programa integratuen bidez: 

- Bakioko hondartzan irisgarritasuna eta aparkalekuak hobetzea 

- Eskualdeko korporazio irudiaren diseinua, baita natur baliabideen, pisten, auzoen, 
elementuen, eraikinen eta eskualdearen irudia osatzen duten gainerako 
elementuen seinaleztapena ere. 

- Bakio-Bermeo errepidea paisaia-intereseko turismo-ibilbide gisa egokitzea. 
Ingurumenaren kalitatea, behatokiak, laguntza-zerbitzuak eta jolaserako 
ekipamenduak mantendu behar dira. 
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8. MUGIKORTASUNA 

Pertsonen eta merkatugaien garraioa, gaur egun, sistemaren disfuntzio nagusietako 
bat da. Auto-ilarek ekartzen dituzten arazoez gain, beste batzuk daude: energiaren 
kontsumoa, atmosferaren kutsadura, zarata, galdutako orduak, trafiko istripuak eta 
abar. 

Bestalde, sistemaren funtzionaltasuna eta antolaketa garraioaren mende daude. 
Horregatik, guztiz beharrezkoa da konponbideak bilatzea, hiri antolaketa eta 
funtzionamendua kaltetu gabe gaur egun argi eta garbi azaltzen diren arazoak 
konpontzen dituztenak. 

Horregatik, litekeena da, mugikortasun eredua eraldatzeko politika zehatzik ez 
dagoenez, motorizazioaren, ibilgailuen erabileraren, ingurumen eta gizarte eraginen 
eta sistemaren kostu ekonomikoen oinarrizko parametroak gehitzen segitzea. 

Arlo funtzional honen etorkizunak eredu integratzaile bat behar du, biztanleri guneetatik 
garapen eremuetarako sarbidea garraiobide ezberdinen bidez errazten duena. Batez 
ere motorrik gabeko garraiobideei eta garraio kolektiboari eman behar zaie 
lehentasuna, gaur egun ibilgailu pribatuarekin gauzatzen diren barne eta kanpo 
mugikortasun handiak birbideratzeko bidea direlako. 

Kapitulu honetako proposamen-alderdiak antolatzeko, zenbait jarduketa irizpide 
bereiztu ditugu: mugikortasun alternatiboa sustatzekoak (oinez eta bizikletaz mugitzeko 
moduak bultzatzeko), garraio kolektiboa ezartzekoak eta bide-sarean aurreikusitakoak. 

8.1. MUGIKORTASUN ALTERNATIBOAK ETA HIRIGUNEAN 
INTEGRATZEA 

8.1.A. SARRERA 

Mugikortasunaren fenomenoa iraunkortasun terminoetan kokatzeko esparru 
orokorrean, beharrezkoa da arlo funtzionalean gaur egungo garraio eredua aldatzea. 
Eredu hau autoan oinarritzen da, eta egoera honek dakartzan ingurumen arazoak 
murriztu nahi ditugu.  

Lurraldeko Zati Plan honen ondorioetarako, mugikortasun alternatiboko sarea da 
oinezkoen eta txirrindularien zirkulaziorako beren-beregi bideratzen dena.  
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8.1.B. EREDUAREN HELBURU OROKORRAK 

Gaur egungo mugikortasun sistemaren norabide aldaketak kultur berriaren ezarpena 
eskatzen du, elkarri lotutako zenbait helburu lortzeari begira daudenak. Haien artean 
ondoko hauek nabarmendu behar da: 

- Autoarekiko mendekotasuna murriztea, autoaren pisua banaketa modalean 
inbertituz. 

- Garraiobide alternatiboen aukerak gehitzea, herritarrei oinez ibiltzea, bizikletaz 
ibiltzea edo garraio kolektiboa erosotasunez eta segurtasunez erabiltzea 
ahalbideratzen dieten baldintzak bultzatzen. 

- Motordun ibilgailuetako joan-etorrien eraginak murriztea, haien kontsumoak eta 
emisioak (tokian tokikoak eta globalak) murrizten, eta kaleen gainerako 
erabiltzaileekiko elkarbizitza segurtasun baldintza onargarrietan bultzatzea. 

- Autoaren mendeko espazioen hedapena ekiditea, beraren mendeko hirigintzaren 
hedapena geldiaraziz. 

- Hurbiltasuna hiri balio gisa berreraikitzea, eta eguneroko bizitza joan-etorri luzerik 
gabe egin ahal izateko baldintzak sortzea. 

- Espazio publikoa berriro ere elkarbizitzarako leku izan dadila lortzea. Igaro-leku 
eta garraiorako espazio izatetik, kaleak elkarrekin egoteko eta elkarbizitzarako 
espazio multiformea izan behar dira. 

Aisialdirako pasealekuei dagokienez, logikoa ematen du ibilbideak ere prestatzea, 
bizikleta zabaldirako eta kirolerako erabiltzeko egokituta. Izan ere, erabilera horiek 
asteburuetan izaten dira, sareak trafiko gutxirekin daudenean. Dauden ibilbideak 
erraztasunaren edo zailtasunaren arabera sailkatu beharko dira. Hori guztia LZP 
honetako lurralde bigunari buruzko kapituluan definitutako paisaiaren sarbidetik 
antolatuko da, edonola ere. 

Garraioaren orientazio berria diseinatzeko jarraibideak, hauek dira: 

- Azpiegituren eta zerbitzuen ikuspegi unitarioa: intermodalitatea. 

- Sistemaren kudeaketa integratua, segurtasun, kalitate eta eraginkortasun 
irizpideekin. 

- Lurralde oreka eta irisgarritasuna hobetzea. 

- Motorrik gabeko mugikortasun jarraituaren sare egituratua ezartzea arlo 
funtzionalean zehar, oinezkoek eta bizikletek erabiltzeko, bizileku eta jarduera 
eremuei sarbide emateko gai dena.  

- Ibilbide seguru eta irisgarrien sare baten diseinua (espazio babestuak eta 
seinaleak) erabiltzaile guztientzat.  
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Horrela, hiri arteko joan-etorrietarako, oinezkoen eta bizikleten joan-etorrien moduak 
erosotasunez erabili ahalko dira, baita eremu metropolitarrarekin zerikusia dutenak ere; 
haietan garraio publikoarekiko trukeak erabili ahalko dira. 

8.1.C. JARDUTEKO ILDO ETA IRIZPIDE OROKORRAK 

Plan honetan planteatzen den sarea proposatutako lurralde ereduaren irisgarritasun 
eskaeren araberakoa da. Sarea bizikletaz nahiz oinez erabil daitekeela ulertzen dugu, 
egikaritzeko unean proiektu mailan diseinatzean sor daitezkeen xehetasunak 
gorabehera. 

Mugikortasun alternatiboko sarea osatzeko proposatzen diren jarduketak sarea ibilgailu 
motordunaren benetako alternatiba izateko asmoarekin finkatzen dira. Horretarako, 
ezinbestekoa da alde batetik sarearen zati batek biztanle gune nagusiekin eta jarduera 
nodorekin konexioa egin dezala, eta bestetik, erabiltzaileen zirkulazioan segurtasun 
arazoa konpon dezala, berariazko egituren bitartez. 

Alderdi honek lotura estua dauka LZP honek proposatzen duen existitzen diren bide 
azpiegituren hobekuntzarekin, proposatutako bizikletaz ibiltzeko sarearen artikulazioari 
begira,lau jarduketa motetan oinarrituta: 

- Ibilgailu motordunak eta bizikletak aldi berean erabilgarriak diren sarearen tarteak 
bizikletan ibiltzeko sarean batu. 

Behar duten tarte haietan zorua egokituko da eta seinalizatutako puntuetan 
ibilbideak osatuko dira. 

- Zikloturista praktikarako errepidearen egokitzapena. 

Horretarko ibilgailuentzat hiri artean dauden bideen plataforma egokitzeko eta 
zabaltzeko jarduketak egingo dira, plataformaren berrantolazioaren bitartez: 
horretarako, ibilgailuen galtzada estutuko da. Horrek abiadura moteltzea ekarriko 
du. Bazterbideak handituko dira (gorriz margotuko dira eta txirrindulariei 
lehentasuna emateko seinaleak jarriko dira). Horrela, zirkulazioaren noranzko 
bakoitzean noranzko bakarreko errei bat jarriko da. 

- Azpiegitura berriak existitzen den bide sarera paraleloan. Bereziki motordun trafiko 
handietako guneetan teknikoki posible gertatzen denean. 

  

- Bizikletan ibiltzeko bide berriak. Kasu berezietan bide berriak sortzea proposatzen 
da. 

- Hiri-lurzoruei dagokionez hurrengo jarduerak proposatzen dira: 

 

· finkatutako hirilurretan, daukaten tamainari esker bidegorriak edo motordun 
trafikoarentzat debekatutako tarteak jartzea ahalbideratzen duten kaleak 
aprobetxatzen. 
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· garapen berriei buruz, beren antolaketa proiektuetan bidegorri egokiak sartuz 

· udalerriei 30 km/ordukoko eremuak ezartzea gomendatzen zaie. Eremu 
horietan, ibilgailuen trafikoa zorrozki mugatzen da 30 km/ordura, eta bizikletei, 
gainerako ibilgailuen trafikoari bezala, mundu osoak mundu osoa 
errespetatzen duen espazioak partekatzera behartzen zaie, eta hiri-espazio 
bat da, non bizikidetzak lehentasuna duen.  

Honelako bideen egikaritzapen materialean, jarduten den eremuari hobeto egokituta 
dauden tipologiak eta materialak hartuko dira kontuan, batez ere landa-eremuetan. 

LZPn, oinezkoen eta bizikleten kasuan trazadura batzuk proposatzen dira, orientazio 
modura. Trazadura hauen bidez, aisialdi hutserako erabili beharrean, sareari jarduera 
eta etxebizitza eremuen arteko komunikabide izateko gaitasuna eman nahi zaio. Bi 
garraiobide horien arteko bizikidetza definitu behar da, egokien irizten zaion moduan. 

Sare honetan sartzen diren ibilbide nagusiak hauek dira: 

- Mungia-Trobika-Larrauri-Bakio (errei propioarekin, plataforma partekatuz edo 
dagoen errepidearekiko pixka bat paraleloan). 

- Bakio-Gaztelugatxe (dagoen bidea egokituz). 

- Mungia-Billela-Jatabe-Igartua-Butroe (errei propioarekin, plataforma partekatuz 
edo dagoen errepidearekiko pixka bat paraleloan). 

- Mungia-Gatika-Laukiz (errei propioarekin, plataforma partekatuz edo dagoen 
errepidearekiko pixka bat paraleloan). 

- Gatika-Jatabe (errei propioarekin, plataforma partekatuz edo dagoen 
errepidearekiko pixka bat paraleloan). 

- Bilbainarekin konexioa dagoen bidegorriaren bidez. 

- Mungia-Atela-Belako-Fruiz-Arrieta (errei propioarekin, plataforma partekatuz edo 
dagoen errepidearekiko pixka bat paraleloan). 

- Belako-Meñaka-Larrauri (errei propioarekin, plataforma partekatuz edo dagoen 
errepidearekiko pixka bat paraleloan). 

- Belako-”Larramendi” ikastola-Gamiz-Fika (errei propioarekin, plataforma 
partekatuz edo dagoen errepidearekiko pixka bat paraleloan eta ikastolaren eta 
Gamizen artean bide-zidor txikiak egokituz).  

LZP honen proposamen zehatza O-15 planoan (mugikortasun alternatiboa) grafiatzen 
da. 

Herri Lan eta Garraio Sailak idazten duen Bizkaiko Bizikleten Bideen LZPa Bizkaiko 
lurraldea egituratu beharko duten bizikletan ibiltzeko ardatzak zehaztuko ditu eta 
lehentasunezko izaera duten hiri tarteak bigarren mailako izaera dutenen artean 
bereiztuko ditu.  
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8.2. GARRAIO KOLEKTIBOA. INTERMODALITATEA 

8.2.A. SARRERA 

70eko hamarkadara arte, Mungia trenez komunikatzen zen Bilborekin. Aitzitik, trena 
desagertu zenetik garraiobide publiko bakarra autobusa da. 

Linea nagusiek Mungia (eskualde burua) Bizkaiarekin komunikatzen dute, batez ere 
Bilborekin; Bilborekin hain zuzen konexio arina eta etengabea dago. Gainerako 
udalerriak hiru linearen bidez komunikatzen dira Mungiarekin. Linea horiek, honelako 
zerbitzuetan izaten diren berezko mugak izaten dituzte maiztasunari eta ordutegiari 
dagokienean.  

Zerbitzu honek, oro har, dagoen biztanleriaren eskaerarentzat egokia den arren, ez du 
guztiz konpontzen Mungiarantz (eta arlo funtzionalean ez dauden beste udalerri 
batzuetarantz), mendetasun funtzionalaren ondorioz, dagoen mugikortasun handiaren 
arazoa. Horrenbestez, garraio pribatuak garraiobide nagusia izaten jarraitzen du 
eskualde honetan. 

8.2.B. HELBURUAK 

LZPren helburuetako bat garraio kolektiboa indartzea da. Horretarako, dauden 
garraiobideen prestazioak hobetzeaz gain (bai maila materialean bai zerbitzuaren 
mailan), haien arteko sinergiak bilatu behar dira. 

Helburu nagusia garraio pribatuaren aurrean lehiakorra eta iraunkorra izan daitekeen 
zerbitzua sustatzea da, maiztasunean eta ibilbidean. 

8.2.C. JARDUTEKO ILDO ETA IRIZPIDEAK 

Gaur egun, Mungiako arlo funtzionalak ez dauka biztanleria kritiko nahikoa eskualde 
hau Txorierrirekin komunikatzen duen trenbide trazadura berriro ere ipintzeko. 

Ordea, epe luzean, aurreikusten den biztanleri gehikuntzak egoera hau aldarazi ahalko 
du. Aldaketa hori, baina, LZP honen denbora-muga baino beranduago izango litzateke. 

Arazo horren aurrean, LZP honen proposamena arlo funtzionalaren trenbidezko lotura, 
Mungiatik Txorierriko haranarekin, aurreikustea da. 

Esku hartzeko modu zehatza (hau da, metroa, tranbia edo trena jartzea) eta konexio 
gune zehatzak gerora baloratu beharko dira, behar den biztanle kopuruaren arabera, 
behar diren maiztasunen arabera, behar den inbertsioaren arabera eta, finean, 
proposamenaren iraunkortasunaren arabera. 

Autobus bidezko garraioari dagokionez, honelako jarduketak garatzeko eta ezartzeko 
orduan, edonola ere, zerbitzu horien ezarpena justifikatzen duen gutxieneko eskaera 
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egon behar da biztanlerian, eta gainera, lortzen diren maiztasunak eta denbora-bidaia 
aintzat hartu behar dira beti, garraio zerbitzua iraunkorra izan dadin. 

Mungia udalerriak, beste lurralde eremu batzuekiko konexioetan erdigune intermodala 
den aldetik, gaur egun proposatzen duen garraio kolektiboko eredua ontzat ematen 
dugu, eta jarduera ekonomikoko lurzoruetara edo dotazio lurzoruetara egiten duen 
konexioa kontuan izaten badugu, jarduketa nagusiek lortu behar dutena da inguruko 
gainerako udalerrietatik irisgarritasuna gehitzea Mungiako hirigunera, bereziki 
maiztasuna eta geralekuen kokapen eta zenbakiari dagokionez.  

Bestalde, garraio publikoaren inguruko jarduketak leku estrategikoetan aparkalekuak 
jartzearekin koordinatu behar dira, bidaiariak hartzeko elementua izan daitezkeelako.  

Horri dagokionez, bi intermodalitate gune proposatzen dira Mungia hirigunean: 

- Atxuri eremuan, batez ere arlo funtzionalaren mendebaldeko eremuari zerbitzu 
ematen diona. 

- Trobika eremuan, batez ere arlo funtzionalaren eremuari zerbitzu ematen diona. 

Horrela, LZPak minibus motako garraio zerbitzu bat proposatzen du, “Y” formako 
trazadura izango lukeena. Zerbitzu honek bi adar Mungiarekin lotuko lituzke, bata 
Laukiz-Gatikatik eta bestea Maruri-Jatabe-Billelatik. Adar horiek aipatu ditugun 
intermodalitate guneetatik igaroko lirateke, eta ibilbidea Larramendi ikastolaraino 
joango litzateke, Belakotik igaro ondoren. Zerbitzu honek hiriguneko autobusaren 
maiztasunak izateko bokazioa izango luke. Zerbitzua udalaz gaindiko eremu batean 
emango litzateke. Horregatik, zerbitzuaren kudeaketa modu egokian zehazten duen 
azterlana beharko litzateke.  

LZP honen proposamen zehatza O-15 planoan (mugikortasun alternatiboa) grafiatzen 
da. 

8.3. BIDE-SAREA 

8.3.A. SARRERA 

Atal honen helburua azpiegitura mailan arlo funtzionalaren eremuan erabiltzen diren 
irizpideak, helburuak eta proposamenak azaltzea da, proposatu den antolaketa 
orokorraren ereduarekin bat etorriz. 

Kasuetako askotan, sektoreko plangintzak egingo ditugun proposamenak jasotzen ditu. 

Beste kasu batzuetan, azpiegitura proposamen berriak egin ditugu, garapen berrien 
antolaketako planteamendu berriei erantzuten dietenak. 
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8.3.B. HELBURUAK 

Errepideen gaian, dokumentu honen proposamenen bidez arlo funtzionalean sare 
egituratua ezarri nahi dugu, helburu hauekin: 

- arloko zeharbiderik arazotsuenak modu mailakatuan kentzea, hau da, Bakio, Fruiz 
eta Larrauri guneetakoak. 

- plataformako egoera hobetzea, bazterbidearen zabalerari dagokionez, eta zona 
jakin batzuetan, trazaduraren egoera hobetzea. 

- ardatz hauek bultzatzea: 

· BI-631 Mungia-Bermeo, Bizkaiko Foru Aldundiaren Irisgarritasun 
Jasangarriko Planean zehaztutako ildoan, Bermeo eta Bermeoko portua 
Bizkaiko Lurralde Historikoko gainerako lekuekin lotzeko lotura nagusi gisa 

· BI-2101 Larrauri-Bakio errepidea, bai hondartzetako eta portuko 
irisgarritasuna hobetzeko, bai udalerri hau arloaren osotasunean txertatzeko. 

· BI-3111 eta BI-2120, Uribe Kosta eskualdetik Mungia udalerrira iristen den 
trafikoaren zati bat hartzeko. 

8.3.C. LZPREN BIDE-SAREAREN HIERARKIZAZIOA 

Arlo funtzionalaren ikuspegitik, ikuspegi morfologikotik bide-sarea hierarkizatzeko 
proposamen orokor bat ikusten da, lurraldearen egituraketa bermatzeko helburuarekin, 
bai barne harremanei dagokienez, bai kanpoko eremuekiko harremanei dagokienez, 
lurralde antolaketaren ondorioetarako. 

Lurraldearen Zatiko Planaren bide-sarearen proposamena morfologikoki eta 
funtzionalki hierarkizatuta dagoen bide-sareen sailkapen batean oinarritzen da. 
Sailkapen hau ez dago Bizkaiko Errepideen Planean ezarrita dagoenarekin 
kontraesanean. Aitzitik, ikuspegi berria eman nahi du, lurralde antolaketarekin bat 
egiten duena. Jada planeamendu sektorialean aurrez ikusitakoa jasotzea 
ahalbidetzeaz gain, jarduera-irizpideen definizioa sistematizatzea baimentzen du, 

errepide-sarearen eta hiri-eremuen arteko erlazioari dagokionez bereziki.  

Sailkapen honen arabera bide-sare hauek bereizten dira: 

C.1. SARE EGITURATZAILEA 

Arlo funtzionaleko buruak eta azpi-buruak (Mungia eta Bermeo) Bilbo 
Metropolitarrarekin zuzenean lotzeko mugimenduetarako egokiak diren korridoreek 
osatzen dute. 

a) Funtzionaltasuna: Arlo funtzionala kanpoaldearekin lotzen duten luzera handiko 
ibilbideen trafiko gurpilduna. 

b) Tipologia: Sare honetan dauden bideak bi eredurekin elkartzen dira: 
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1. Autobiak: Bizkaiko Errepideen Foru Arauan (2/2011 FA) definitutako 
tipologiarekin bat datoz, 3.4 artikuluaren arabera. 

2. Errepide konbentzionalak: Bizkaiko Errepideen Foru Arauan (2/2011 FA) 
definitutako tipologiarekin bat datoz, 3.7 artikuluaren arabera. 

c) Sare egituratzaileari dagokion LZPren bide-sarea: 

- Bilbo-Bermeo (Artebakarra eta Mungia artean). 

- Mungia-Bermeo errepide berria. 

C.2. SARE BANATZAILEA 

Arlo funtzionaleko udalerrien arteko erlazioen bilbea edo arlo funtzionalaren eta arlo 
funtzional mugakideen arteko erlazioen bilbea osatzen dituzten errepideek eratzen 
dute. 

a) Funtzionaltasuna: Ibilbide luzeetako gurpildun trafikoa. Sare nagusiko fluxuak 
lurraldean banatzen ditu. 

b) Tipologia: Bizkaiko Errepideen Foru Arauan (2/2011 FA) definitutako tipologiarekin 
bat datoz, 3.7 artikuluaren arabera. 
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c) Sare banatzaileari dagokion LZPren bide-sarea:  

- BI-2101 Larrauri-Bakio (Mungia-Bermeo errepide berriarekiko konexiotik). 

- BI-2120 Mungia-Plentzia (Andrakaraino). 

- BI-2121 Mungia-Gernika (Olabarriraino). 

- BI-2704 Asua-Plentzia, Unbeko korridorea. 

- BI-3111 Asteinza-Igartua eta BI-634 (Igartuatik Butroeraino). 

C.3. KAPILAR-SAREA 

Lurraldera irisgarritasun mailarik handiena ekartzen dioten bideek osatzen dute. Tokiko 
irisgarritasuneko errepide multzoak eratzen du. Errepide hauek beste sare batzuek 
hornitzen ez dituzten garapen eremuetaraino eta arlo funtzionaleko gune 
nagusietaraino doaz.  

a) Funtzionaltasuna: Guneak lotzen dituzten ibilbide laburren trafiko gurpilduna, 
oinezkoen eta bizikleten bideekin paraleloa baina bereiztuta. 

b) Tipologia: Foru edo udal titulartasuneko errepideak dira, Bizkaiko Errepideen Foru 
Arauaren 3.7 artikuluan definitutako tipologiaren arabera (2/2011 FA). 

c) Kapilar-sareari dagokion LZPren bide-sarea: 

- BI-634 Mungia-Algorta (Igartuaraino). 

- BI-2101 Larrauri-Bakio (Mungia-Bermeo errepide berriarekiko konexioarekin 
bat egiteraino).  

- BI-3101 Bakio-Bermeo (Gaztelugatxeraino). 

- BI-3102 Mungia-Gamiz-Fika-Astoreka. 

- BI-3104 Gamiz-Soietxe. 

- BI-3105 Gatika-Laukiz-Butroe. 

- BI-3112 Laukiz-Unbegana. 

- BI-3117 Asteintza-Portumez. 

- BI-3123 Soietxe-Arrieta-Ikasta. 

- BI-3131 Zabalondo-Laukariz. 

- BI-3152 Bakio-Armintza (Portumezeraino). 

- BI-3213 Errigoitiolea-Gernika (Olabarrin). 

- BI-3214 Aldai-Jainko. 

- BI-3709 Loiurantz (BI-3105 errepidetik). 

- BI-4105 Larrauri-Meñakabarrena (eta Belakorainoko jarraipena). 

- BI-4118 Fruiz-Ganbe. 

- BI-3715 Mungia-Zabalondo-Artebakarra. 

- BI-631 (Mungia eta Sollube artean), Bermeoranzko errepide berria egin 
ondoren. 
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- Gatika-Jatabe tartea. 

8.3.D. JARDUTEKO ILDO ETA IRIZPIDEAK 

Bide azpiegitura berrien ezarpena.  

Honelako jarduketek azpiegitura berriak egitea dakarte, dagoen sareari funtzionaltasun 
hobea emateko, aurreikusitako trafiko fluxuak eskatzen dituzten prestazioen ondorioz.  

Zehazki, LZP honetan bide azpiegitura berrien proposamen hauek aurreikusten dira: 

· Mungia-Bermeo: oinplano berrien errepidea, foru titulartasunezkoa, gaur egungo 
BI-631 errepidea ordezkatuko duena Mungia eta Bermeo artean 

· Mungia-Bermeo errepide berriaren konexioa BI-2101 Larrauri Bakio errepide 
berriarekin 

Dauden azpiegituren hobekuntza. 

Honelako jarduketek plataformako egoera hobetzea dakarte, bazterbidearen zabalerari 
dagokionez, eta zona jakin batzuetan, trazaduraren egoera hobetzea. 

Lurraldearen Zatiko Plan honetan, dauden bide azpiegiturak hobetzeko proposamen 
hauek aurreikusten dira: 

- BI-2120 Plentzia-Mungia ardatzaren gaineko jarduketa lehenetsiak: trazadura 
egokitzeko eta birzuzentzeko BFAren Obra eta Zerbitzuen Sailak aurreikusitako 
proiektua jaso da, konexio ardatz hori indartzeko. Maruri-Mungia azken tartea 
boulevard moduko ardatza da, abiadura kontrolatzeko neurriekin. 

- BI-2704 Unberen Korridorearen gaineko jarduketak, eraikuntza-proiektu fasean 
den ibilbidearen zuzenketa batekin bat datorrena. 

- BI-3111 errepidea egokitzeko jarduketak (BI-2120 eta BI-634 errepideen arteko 
konexioa): BFAko Obra eta Zerbitzuen Sailak bide hau egokitzeko eta sustatzeko 
aurreikusi duen proiektua jasotzen da, trafikoaren zati bat Mungiarantz 
desbideratzeko moduan, horrela Gatikako hirigunea libratuz. 

- BI-634 Urduliz-Mungia eta BI-2101 Bakiora bideak egokitzeko eta zabaltzeko 
jarduketak 

- BI-2121 Mungia-Muxika errepidea egokitzeko eta zabaltzeko jarduketak, eta 
trazadura zuzentzeko jarduerak, halaber Belako-ko industrialdearen bideko 
bilberako konexioaren hobekuntza. 

Perimetroko hiri-bide berriak ezartzea.  

Honelako jarduketen helburua hiriguneak inguratzen dituzten ibilbide alternatiboak 
sortzea da, motordun trafikoa murrizteko edo galarazteko, batez ere igarotze-
trafikoarentzat.  
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Hala, ertzeko bide bat proposatzen da Fruizen egungo hirigintza garapenak bukatzeko, 
udal plangintzan eta LZP honetan ezarriak. Halaber, egun hirigunearen hegoaldeko 
egoitza garapenekin batera osatzen ari den ertzeko bidea bukatzea proposatzen da 
Bakion.  

Igarotze-trafikoetatik askatutako bideen tratamendua.  

Esku hartzeko modu hau aurreko kategorian deskribatutako eremuei buruzkoa da. 
Bertan, hiriko zeharbideak kentzea proposatzen da, ertzeko bideak egingo direlako. 
Horrela, espazio horiek hiri izaera handiagoa duten erabileretarako erabili ahalko 
lirateke. 

Jarduketa horiek eremu mota honetako berezko ezaugarriak ematen dizkiote bideari. 
Gurpildunen trafikoaren eta hiriko bizitzaren arteko elkarbizitzaren baldintzak hobetzen 
dituzte, trafikoa epeltzeko neurrien bidez eta bidearen diseinuari eta materialei 
berariazko tratamendua emateko neurrien bidez.  

Jarduketa hauek Bakio eta Fruiz hiri-guneetan eta Larrauriko gunean egiteko 
proposatzen dira. 

Elkarbizitza hobetzeko neurriak 

Antolaketa finkatua daukaten eremuetan eta udalerriei foru-bideen titulartasuna laga 
ondoren, gunean gurpildunen trafikoaren eta hiriko bizimoduaren arteko elkarbizitza 
hobetzeko jarduketak proposatzen dira, udalaren mailan. Horretarako, trafikoa 
epelduko da eta bidearen diseinuari eta materialei berariazko tratamendua emango 
zaie. 

Zehazki, eremu hauetan proposatzen dira: 

- Gatika. BI-634 errepidean, Garaiko gunean. 

- Maruri-Jatabe. Ergoiengo gunearen sarbidean. 

-  Oro har, Lurralde Zati Plan honetan zehaztutako kapilar-sarean sartutako bideek 
zeharkatutako herrigune guztietan. 

LZP honen proposamen zehatza O-04 planoan (bide-sarea) grafiatzen da. 
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8.4. ZORTASUNAK 

8.4.A. ZORTASUN AERONAUTIKOAK 

Bilboko Aireportuari dagozkion zortasun aeronautikoek Mungia Alde Funtzionaleko 
esparrua kaltetzen dute, I-05 Zortasun aeronautikoak izeneko planoan jasotzen den 
bezala.  

Aireko Nabigazioari buruzko uztailaren 21eko, 48/1960 legea (BOE, 176 zk., uztailaren 
23a), eta Zortasun Aeronautikoei buruzko 584/72 Dekretua, otsailaren 24koa (BOE, 69 
zk. martxoaren 21a),abuztuaren 19ko 1189/2011 Errege Dekretuaz aldatua (BOE, 204 
zk., abuztuaren 25a) eta apirilaren 26ko 297/2013 Errege Dekretuaz aldatua (BOE, 
118 zk., maiatzaren 17ª),  oinarri hartuta, ezarritako edo ezarri behar diren Zortasun 
Aeronautikoen erlazioan, Lurralde Zati Planak hauek aintzat hartu behar ditu:  

-  370/2011 Errege Dekretua, martxoaren 11koa, Bilboko Aireportuko Zortasun 
Aeronautikoak eguneratzen dituena (BOE, 77 zk., martxoaren 31)  

-  Sustapen Ministerioaren 2001eko uztailaren 17ko Aginduak (BOE, 188 zk., 
abuztuaren 7a) onartutako Bilboko Aireportuko Plan Zuzentzailean jasotako 
zortasun aeronautikoen proposamena. Zortasun Aeronautikoei buruzko Dekretua 
eta Nazioarteko Hegazkingintza Zibileko Organizazioaren indarreko irizpideak 
oinarri hartuta zehaztu dira zortasun horiek. 

Era berean, Lurralde Zati Plana lurralde-antolamendurako tresna bat izanda eta bere 
esparrua zortasun aeronautikoek kaltetzen dutelarik, Hegazkigintza Zibileko 
Zuzendaritza Nagusiaren aldeko txostena izan behar du, 2591/1998 Errege 
Dekretuaren bigarren xedapen osagarriari jarraiki, eta 584/1982 Dekretua, otsailaren 
24koa, Zortasun Aeronautikoei buruzkoa, betez (1189/2011 Errege Dekretuak, 
abuztuaren 19koak, aldatzen ditu bi dekretu horiek. 

Lurralde Zati Plan honen araudian, planean jasotako jarduketa posibleen esparruetan 
ildo horretan zer zehaztapen bete behar diren jasotzen da. Horrez gainera, Bilboko 
Aireportuari dagokion zortasun aeronautikoen planoa ere jasotzen da.  

Plano horretan, Bilboko Aireportuko zortasun aeronautikoen muga-gainazalen maila-
lerroak daude adierazita. Maila-lerro horiek zehazten dute eraikinek (baita eraikinen 
elementu guztiak ere, hala nola antenak, tximistorratzak, tximiniak, aire girotuko 
ekipamenduak, igogailuen kaxak, kartelak eta erremate apaingarriak) zer altuera ez 
duten gainditu behar (itsasoaren mailarekiko), lursailaren aldaketak edo objektu finkoak 
(posteak, antenak, aerosorgailuak eta beren palak eta kartelak), bai eta bideko edo 
trenbideko galiboa ere, agintaritza eskudunaren ustez segurtasuna eta aireontzien 
operazioen erregulartasuna nabarmen kaltetzen ez dela irizten denean izan ezik, 
584/1972 Dekretuaren, zortasun aeronautikoei buruzkoaren, 7. eta 9. artikuluetan 
jasotako salbuespenen arabera, egungo idazketan. 
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8.4.B. ZORTASUN AKUSTIKOAK 

Bide-azpiegitura igorle akustikoak dira Zaratari buruzko 37/2007 Legearen arabera. 
Aipatu Legearen 10. artikuluak ezartzen duenaren arabera, bide-azpiegituren inguruan 
kokatutako lurraldearen sektoreak kargatuko dituzte zortasun akustikoek, eremu 
horietako erabilera baimenduak baldintzatuko direlarik. Foru-errepideetako zortasun 
akustikoko eremuak I-06 Zortasun akustikoak izeneko planoan daude jasota. 

Jarduera berriak ezartzeko eremuetan zer ingurumen-zarata dagoen aztertu beharko 
da, zer ondorio izan ditzakeen, immisio-mailekiko kalitate-helburuak eta zer neurri 
zuzentzaile ezarri behar diren. 

Aipatu legeaz gain, beste hauek ere aintzat hartu beharko dira: 

- Estatukoak: 

· 1513/2005 Errege Dekretua, abenduaren 16koa, azaroaren 17ko 37/2003 
Legea, Zaratari buruzkoa, garatzen duena ingurumen-zarataren ebaluazioari 
eta kudeaketari dagokionez. 

· 1367/2007 Errege Dekretua, urriaren 19koa, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 
37/2003 Legea garatzen duena, zonifikazio akustikoari, kalitatearen helburuei 
eta emisio akustikoei dagokienez, eta 1038/2012 Errege Dekretua, uztailaren 
6koa, aldatzen duena. 

- Autonomia-erkidegokoak: 

· 3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurunea 
babestekoa. 

· 213/2012 Dekretua, urriaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko hots-
kutsadurari buruzkoa. 
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9. ZERBITZUEN OINARRIZKO AZPIEGITURAK 

9.1. TESTUINGURUA ETA HELBURUAK 

Giza komunitatearen antolaketa fisiko eta funtzionalean oso baliabide ezberdinek dute 
zeresana. Lurralde antolaketaren ikuspegitik, garrantzitsuenak energia, ura eta 
hondakinak dira. 

Baliabideen, energiaren eta sortutako hondakinen aprobetxamendu arrazionalak 
zenbait faktore dakartza berekin: borondate politikoa, administrazioak eta enpresek 
egiten dituzten inbertsio ekonomikoak eta biztanleriaren kontzientzia hartzea. 

Natur baliabideen kontsumoa murriztea da helburua, teknika murriztaileak aztertuz, eta 
lehen zerbitzu bat eman duten baliabideak berrerabiliz. 

Gure herrialdean, administrazio publikoek (estatuarenek nahiz EAErenek) baliabideen 
erabileraren ikuspegi berri hau bereganatu dute. Helburu horiek lortzeko neurriak 
(batez ere kontrol izaerakoak) ezartzen dituen legeria egin dute. 

EAEko Lurralde Antolaketako Artezpideek, lurraldean egiten diren sektoreko jarduketa 
guztietarako erreferentzia-esparrua, azaltzen dute ingurumena tratatzerakoan jarrera 
etiko eta konprometitua izan behar dela. Batez ere ingurumenaren arazoen aurrean 
sentsibilitate berezia eduki behar da, ingurune fisiko eta naturalean eragin negatiboak 
ekiditeari bakarrik begira dagoen jarrera gaindituz. 

EAEko Ingurumen Esparru Programak, zeinetan 2002-2020ko Garapen Iraunkorreko 
Euskal Ingurumen Estrategia planteatzen den (Ingurumena Babesten duen 3/1998 
Legean definitua), euskal administrazio publikoa osatzen duten erakunde guztiek 
garatu eta aplikatu behar duten ingurumen politika planeatu nahi ditu, bost 
helbururekin: 

1. Aire, ur eta lur garbi eta osasuntsuak bermatzea. 

2. Natur baliabideen eta hondakinen kudeaketa arduratsua. 

3. Naturaren eta biodibertsitatearen babesa. 

4. Lurralde oreka eta mugikortasuna: ikuspegi komuna. 

5. Klima aldaketaren gaineko eragina mugatzea. 

9.2. JARDUTEKO ILDO ETA IRIZPIDEAK 

Kapitulu honen proposamenak, zati batez, O-06.1 (antolaketa) eta O-06-2 (oinarrizko 
azpiegiturak) planoetan islatzen dira, modu eskematikoan, erabili den lan-eskalari 
dagokion eran, hau da, eskualdeko sare horiek. Udal plangintzei dagokie lurraren 
mugaketa eta kalifikazio egokiak definitzea. Definizio horrek bat etorri behar du 
azpiegituren arduradun diren erakundeek aurreikusten dituzten etorkizuneko 
azpiegituren egikaritze proiektuekin. 
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9.2.A. UR HORNIDURA 

LZP honek erdietsi nahi dituen helburu orokorrak, gai honi dagokionez, honela 
laburbiltzen dira: 

- Dauden kaptazioak eskualdearen natur baliabide estrategikotzat jotzea.  

- Uraren aurrezpena eta erabilera arrazionala sustatzea, ondasun urria den aldetik. 

- Udalerriak Uren Partzuergoaren sarean modu mailakatuan sartzea sustatzea. 
Horrek ez du esan nahi auto-hornidurako gaur egungo sistemak bertan behera 
utzi behar direnik, baizik eta bateratu, erabilera eta aprobetxamendua 
eraginkorragoak izan daitezen. 

Jarduketa zehatzen artean, LZP honek ondoko hauek proposatzen ditu: 

- Akuiferoak birkargatzeko prozesuetan eragina duten faktoreak kontrolatzeko 
neurriak hartzea (landare-estaldura, kutsaduraren aurrean zaurgarritasuna, 
higadura arriskuak etab), eta lurraldearen erabilerak eta okupazioak dakartzaten 
ingurumen arriskuak prebenitzea.  

- Dauden azpiegituren trazadura eta egoera jasotzen dituzten inbentarioak egitea 
sustatzea, haien ezarpenak eta hobekuntza jarduketak bideratzeko eta horrela 
haien funtzionamendua optimizatzeko. 

- Mungiako guneko eremuaren sistema orokorren indartzeari lehentasuna ematea, 
inguruan segur aski egingo diren garapenengatik. LZP honek proposatutako 
gainerako garapenek behar dituzten ezarpenak aurreikustea. 

- Industriako ur kontsumitzaile handientzat ur sare bat jartzea, Mungiako araztegian 
tratatzen diren hondakin urak zuzenean berrerabiliz. 

- Ura aurreztea eta zentzuz erabiltzea sustatzen duten udal-planak egitea 
sustatzea, hala nola 1.3. Plana: Berrikuntza uraren udal-kudeaketan, 2007-2010 
aldirako Mungiako jasangarritasunerako Ingurumenerako II. Ekintza Planaren 
baitan. 

9.2.B. SANEAMENDUA 

Arlo funtzionalaren saneamenduari dagokionez, lehentasuntzat jotzen da arazten ez 
diren ur isurketarik ez egitea eta eremuko gune guztiei (landa izaerako guneak barne) 
zerbitzu ematea. 

Saneamendu zerbitzua, gaur egun, ezberdina da udalerri batetik bestera. Horregatik, 
LZPren proposamenak gai honetan egungo egoera hobetzera eta aurreikusten diren 
garapenak ezartzera bideratu behar dira. 

Zentzu honetan, LZP honek ondoko ekintzak proposatzen ditu: 

- Dauden azpiegituren trazadura eta egoera jasotzen dituzten inbentarioak egitea 
sustatzea, haien ezarpenak eta hobekuntza jarduketak bideratzeko eta horrela 
haien funtzionamendua optimizatzeko. 
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- Saneamendu bereizgarriko sistemak sustatzea aurreikusten diren garapen 
berrietan, eta dauden sare unitarioak ordezkatzea. 

- Butroe Garaiko kolektorearen adarraren zatia, Fruiz eta Arrieta udalerrietatik 
gorako uretan jarraitzen duena, egitea. Horretarako, beharrezkoa izan zen lehenik 
Arrieta udalerria partzuergoaren barruan sartuta egotea.  

- Erdiko Butroeko Saneamendu Sistema Orokorrari dagozkion hiru faseen 
proiektuak egitea eta hiru proiektu horiek egitea.  

- Lur-erreserba, Mendebalde-Billelako ponpaketa estazioaren ondoan hondakin 
uren balizko araztegi bat egin ahal izateko, biltzaile orokorraren Ugarta-Maruri 
zatian. Bere behin betiko kokapenak bateragarria izan beharko du uholdea izateko 
arriskua duten eremuetako erabileren baldintzekin, kutsatua egotearen susmoa 
hartu zaion lurzoruaren lursail batekin bat, batez ere. 

- Mungiako guneko eremuaren sistema orokorren indartzeari lehentasuna ematea, 
inguruan segur aski egingo diren garapenengatik. LZP honek proposatutako 
gainerako garapenek behar dituzten ezarpenak aurreikustea. Zehazki, Bakioko 
hondakin uren araztegia handitzeko aukera. 

- Sare sekundarioa egitea, landa guneen eta industrialdeen egungo saneamendu 
sistema hobetzeko. 

9.2.C. HONDAKIN SOLIDOAK ETA LURZORU KUTSATUAK 

Denboraldi oso garrantzitsu batean hondakinak eragozpentzat hartu dira eta 
desagerraraztea izan da helburua. Baina gaur egun dauzkagun hondakinen kopurua 
ikusita, ia ezinezkoa da desagerraraztea, naturarekiko oreka hautsi gabe. 

Garapen iraunkorreko eredu batean, hondakinak beste baliabide bat dira. Birziklatu 
egiten dira, eta horrela lehengaiak aurrezten dira eta ingurumenaren gaineko kalteak 
murrizten dira. Adibidez, hondakin solidoek energia sor dezakete (gasa, beroa), 
eraikuntzan erabil daitezke (eskonbroak, metalak), edo arazketatik ateratzen diren 
lohiekin konbinatu ahal dira ongarri organikoak sortzeko. 

LAAek, hondakinen gehiegizko sorreraren arazoaren aurrean, politika egokiak ezartzen 
dituzte hondakinak sorreran bertan murrizteko, hondakinak berrerabiltzeko (birziklatuz) 
eta behar diren azpiegiturak garatuz hondakinak behar bezala kudeatzeko. 

Gaur egun, Bizkaiko Hiri Hondakinak Kudeatzeko II. Plan Integrala (2005-2016) 
indarrean dago. Plan honen funtsezko helburua da hiri hondakinen etorkizuneko 
kudeaketak herritarrei kalitatezko zerbitzua ematea, ingurumena babesteko maila 
gorenekin, indarrean dagoen araudiaren exijentziak eta garapen iraunkorraren 
printzipioak betetzeko bide ematen dutenak.  

Horrek esan nahi du haietan dauden baliabideak ahal denik eta gehien aprobetxatu 
behar direla. Horren arabera, prebentzio ekintzei lehentasuna eman behar zaie. 
Gainera birziklatze eta konpostaje jarduketak, materialki aprobetxatu ez diren zatien 
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balorazio energetikoa eta, azkenik, gainerako hondakinak, haien arriskua kendu 
ondoren, modu seguruan deuseztatzeko jarduketak egin behar dira. Horren ondorioz, 
2016. urterako “zero isurketa” da helburua. Hau da, hondakindegietara iristen diren 
hondakin guztiak aldez aurretik tratatuta egotea. 

Era berean, bigarren mailako hondakinak tratatzeko beharrizana planteatzen du, lehen 
mailako hondakinak tratatzeko plantetan atzera botatzen direnak alegia: ontziak 
bereizteko eta sailkatzeko plantak, konpostaje plantak, aurre-tratamendu mekaniko eta 
biologikoko plantak eta tratamendu termikoko plantak. Zentzu horretan, aipatutako 
planean hondakinak erraustea ere, energia berreskuratuz, aintzat hartzen da. 

Eskualdeko biztanleriaren eboluzioa eta gaikako bilketaren gehikuntza mailakatua 
kontuan izanik, hiri hondakinen tratamendurako dagoen konponbidea ontzat jotzen da 
planaren denbora-mugan. 

Horrenbestez, LZPk norabide honetan egiten dituen proposamenek gaikako bilketa 
sistemaren aldeko apustua egiten dute, bitartekoak areagotuz. Zehazki: 

- Planaren denboran dagoen hondakin solidoen tratamendurako eredua finkatzea: 

· Hiri hondakin solidoen garraioa Lemoizko “Jata Mendi” hondakindegiraino, 
arlo funtzionaletik kanpo dagoena.  

· Gaikako bilketa zerbitzua eta gaikako bilketako bi zentro Mungian eta Bakion. 

- Eremuaren gune nagusietan, bilketa eta tratamenduko elementuen ezarpena 
sustatzea, modu egoki eta nahikoan banatuta, udal mailan edo modu 
mankomunatuan, herritarrek hondakinak errazago bereiztu ditzaten. 

- Jarduera ekonomikoen poligonoetan gaikako bilketarako guneak ezartzea. 
Hondakinentzako edukiontziak ipintzeko guneak egon behar dira, hirikoen 
antzekoak. 

Bestalde, kontrol handiagoa izan behar da nekazaritzako eta abeltzaintzako 
hondakinen gainean, lurrazaleko eta lurpeko ur-baliabideetan kalte handiak sortzen 
badituzte. Norabide honetan, jendearen portaera hobetzen duten kontzientzia sortzeko 
kanpainak egitea komeni da, batez ere landa inguruneetan. 

Arlo funtzionalean materia organikoa konpostatzeko instalazioak txikiak eta/edo 
ertainak izango dira soilik, eta tokiko esparruan edo udal esparruan emango dute 
zerbitzua. 

Landa-ingurunearen balio txikieneko eremuetan kokatuko dira batez ere (landazabal 
arrunta eta ekoizpenerako baso-eremuak) edo jada andeatutako eta/edo 
antropizatutako eremuetan. Edonola ere, ingurumenaren gaineko eraginaren 
ebaluazioaren protokoloa egin behar da instalazio horiek ezarri ahal izateko.  

Kutsatutako lurzoruei buruz, udal plangintzak kontuan izan behar du lurzoruaren 
kalitatearen aldagaia, “Lurzorua kutsatu ahal duten jarduerak edo instalazioak 
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dauzkaten edo eduki dituzten lurzoruen inbentarioa” kotuan hartuz, Eusko 
Jaurlaritzaren 165/2008 Dekretuz onetsia (I-03 planoa). 

Lurzoru kutsatuan egon daitezkeen lekuetan edo inbentario honen barruan sartutako 
guneak dauden lekuetan, otsailaren 4ko 1/2005 Legean (Lurraren kutsadura 
prebenitzen eta zuzentzen duena), ekainaren 11ko 5/2013 Legea, Kutsaduraren 
prebentzio eta kontrol bateratuari buruzko uztailaren 1eko, 16/2002 Legea eta 
Hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzko uztailaren 28ko 22/2011 Legeak aldatzen 
dituena ezartzen dutena bete beharko da. Besteak beste, instalazio edo lurzoru 
kalifikatuen titularrek lurzoruaren kalitateari buruzko adierazpena eskuratu behar dute, 
lizentziak, baimenak eta haietan edozein jarduketa egitea ahalbideratzen dieten 
bestelako ebazpenak eskatu baino lehen. 

Bestalde, lurzoru urbaniza ezina birkalifikatu aurretik, kutsatutako lurzoruak 
lehengoratzea lehentasuntzat jotzen da. 

Ildo horretan, azpimarragarria da agian egingo duten Billela-Mendebaldeko edateko 
uren araztegia, inbentarioan jasotako kaltetutako lurzoruaren lursail batekin bat. 
Edonola ere, aipatu inbentarioan egin daitekeen edozein aldaketa planean sartua izan 
dela iritziko da eta egungoa ordezkatuko du, Lurralde Zati Plana aldatu behar izan 
gabe. 

Eraikuntza prozesuetatik datozten obra-hondakinak eta lurren kentzen arauketa egiten 
da, hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea 
arautzen duen otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuaren bitartez. Era berean, eraikuntza 
prozesuetatik ateratzen diren lurrak eta eskonbroak desagerraraztea gehiago 
erregulatzea komeniko litzateke. Hondakin horiek eta beste hondakin inerte batzuk 
lurraldeko elementu negatiboak kentzeko erabiltzeko aukera kontuan izan behar da 
(bertan behera utzitako harrobiak, zuloak etab). 

9.2.D. ENERGIA 

Energia arrazionaltasunez erabiltzeko helburu orokorraren barruan, helburu hauek 
aipatu behar ditugu, Euskadiko Garapen Iraunkorreko Energia Estrategiaren barruan 
(3E-2010) lortu nahi direnak: 

- Energiaren aurrezpena eta erabilera arrazionala ahalik eta gehien sustatzea. 

- Sektore guztietan energiaren eraginkortasuneko jarduketak indartzea, kontsumoa 
energi intentsitateari dagokionez murriztuz. 

- Ingurumena gehiago errespetatzen duten energiak erabiltzea. 

- Energiaren auto-hornidura lortzen saiatzea. Bertako baliabide berriztagarrien 
aprobetxamendu handiagoa eta hobea lortzeko ahaleginak egitea. 

- Energia-iturriak ugaritzea eta gas naturala eta energia alternatiboak bultzatzea. 

- Energiaren azpiegiturek paisaian eta kultur ondarean duten eragina leuntzea. 
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Helburu horiek lortzeko, LZP honek ondoko estrategia eta jarduketak abian jartzea 
proposatzen du: 

- Baliabide berriztagarrien aprobetxamendua sustatzea, energia sortzeko sistema 
osagarriak diren aldetik, hornidura elektrikoaren beharrizanetako batzuk asetzeko. 
Adibidez: 

· Energia eolikoa, batez ere deszentralizatua.  

· Eguzki-energia termikoa eta fotovoltaikoa eraikitako edo eraiki beharreko 
gainazaletan, batez ere pabilioietako, kiroldegietako, autobus 
geltokietako eta familia bakarreko etxeetako teilatuetan, bai eta jada 
artifizializatutako azaleretan ere (aparkalekuetako azaleretan eta abar). 

· Baso-biomasako instalazioak baldin eta ekonomia-jardueren lurzoruetan 
ezartzen badira. 

· Abeltzaintza-ustiapenarekin lotutako pixorren biomasa-instalazioak, 
baldin eta arlo funtzionalean behar adina abeltzaintza-karga badago. 

· Zentral hidroelektriko txikiak, baldin eta arroaren Plan Hidrologikoetan 
ezarritako emari ekologikoak errespetatzen badira, urei buruzko legedia 
betetzen bada eta ibaiaren ingurunean ingurumenaren gaineko eragina 
onargarria bada. Egingo den Butroe ibaiaren ibarraren babes-plan 
bereziak zentral minielektrikoak garatzeko aukera aztertu ahal izango du, 
beren ahal hidraulikoa, ingurumenean zer eragin duten, bai eta zer 
jasangarritasun ekonomiko duten ere.  

- Kogenerazioko instalazio berriak ezartzea sustatzea, energiaren, industriaren eta 
zerbitzuen sektoreetan. 

- Sistema elektrikoa garraiatzeko eta banatzeko sareak hobetzea, baita azpi-estazioak 
eta bestelako elementu osagarriak ere, horniduraren segurtasuna sustatzeko, 
zona batzuetako ahultasunak ekiditeko, energia-fluxuak errazteko eta beraren 
kalitatea hobetzeko. 

- Zaintza- eta aurrezte-jarduketak sustatzea, eraginkortasun txikiko erabilerak 
murriztuz, eta industria-instalazioen zaharberritzea eta modernizatzea eta 
baterako sorkuntzarako planak sustatuz. Halaber, ekipoen eta instalazioen 
energia-eraginkortasuna hobetzeko langileen prestakuntza-programak eta 
eraikinak eta instalazioa hobeto isolatzeko helburua duten neurriak ere sustatu 
behar dira.  

- Jendarteko iritziari energiaren inguruko problematikari buruzko kontzientzia 
harraraztea, bai eta energia zentzuz erabiltzeko beharrari buruz ere, kontsumo-
ohiturak pixkanaka aldatzen lagunduko duten informazio-kanpainen bidez.  

Eskualdean ez dago energia ekoizteko iturri propiorik, eta energia eolikoaren LAPn ez 
da aurreikusi parke eolikorik sortzea. 

Aitzitik, energia-baliabide berriztagarrien aprobetxamendua, oso handiak ez diren 
instalazioak jarriz, udal plangintzek aztertu beharreko gaia da. Horretarako, lurzorua 
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erreserbatu beharko dute, energia sortzeko zentro txikiak jarri ahal izateko, jarduera 
ekonomikoetarako kalifikatutako eremuen barruan, eta energia sortzeko behar diren 
elementuek ingurune naturalean eta paisaian, besteak beste, izan dezaketen eragina 
aldez aurretik zehatz-mehatz baloratu ondoren. Instalazio horiek jarduera ekonomikoko 
instalazioei lotuta egon behar dira, baina jarduera nagusiaren jarduera sekundarioa 
diren neurrian betiere.  

D.1. ELEKTRIZITATEA 

Energia elektrikoko sareei dagokienez, arlo funtzionaleko lurraldea zeharkatzen duten 
tentsio handiko lineek dauzkaten ingurumen eta paisai eraginak nabarmendu behar 
dira. 

Horrela, LZPak uste du komenigarria dela tentsio handiko edo oso handiko aireko sare 
elektrikoen eraginak murrizteko azterlana egitea, linea jakin batzuen bateratzea 
aztertzen duena, trazaduran izan ditzaketen errepikapenetan edota ustiapen 
bermeetan oinarrituta, eta gatazkarik larrienak murrizten dituena, atzera emanguneen 
bidez edo lurperatuz. 

Era berean, Lemoizko zentral nuklearretik abiatzen diren tentsio handiko 4 lineak 
aztertu beharko lirateke. Haietatik zeintzuk ez daukaten jarduera zehaztu behar da, 
handik kentzeko aukera aztertu ahal izateko. 

Bestalde, etorkizuneko garapenei begira, pasillo elektrikoen sare bat zehaztu ahalko 
litzateke. Balizko lineak trazadura horietatik bakarrik joan ahalko lirateke.  

Gaur egungo lineen finkapena kontuan izanik, ahalegina egin beharko litzateke 
(garrantzizko eraginik ez duten bitartean) pasilloak izan daitezen, eta haietan zirkuitu 
bikoitz edota hirukoitzak lehenestea babes-dorreetan. Haietan sartuta ez dauden gaur 
egungo lineetan, kontserbazio lanak bakarrik baimenduko dira. 

Eraginak garrantzitsuak diren tarteetan, eraginak gutxitzen dituzten trazadura 
alternatiboak bilatu beharko dira eta, ekonomikoki egin ahal bada, tarte egokiak atzera 
eman edo desbideratu. Bestea, linea ezarri arte itxaron beharko da, pasillo egokiari 
modu mailakatuan sartu arte. 

Ikuspegiak simulatzeko azterlan xeheak beharko dira. Gailurretan eta banalerroetan 
zehar ahalik eta trazadura gutxien joan behar dira. Ahal dela, jenderik bizi ez den 
zonak eta ingurumen kalitate txikiko zonak erabiliko dira. 

Bestalde, tentsio ertain eta txikiko banaketa sareen errefortzuak aurreikusi beharko 
dira, udalerrien multzoan zerbitzua ez kaltetzeko, ahal den neurrian. 
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D.2. GASA 

Gas sareari dagokionez, gaur egun gas naturala garraiatzeko sarea osatzen ari da, 
haren banaketa ez baitago lurralde osoan zehar orokortuta: modu orokorrean Mungia 
eta Bakio udalerrietan eta Gatikan bakarrik dago. 

Helburu gisa proposatzen da gas sarea arlo funtzionaleko biztanleria-gune nagusietara 
zabaltzea, modu mailakatuan, eta etxebizitzetako nahiz industriako garapenei 
zerbitzua ematea, energia-alternatiba gisa dauzkan abantailengatik. 

Horretarako, egokia da hiri birgaikuntzako ekintzak edota azpiegiturak berriztatzeko 
ekintzak aprobetxatzea.  

9.2.E. TELEKOMUNIKAZIOAK 

Azpiegitura honi dagokionez, LZP honek egiten duen proposamen orokorra zuntz 
optikoko enbor-sareak zabaltzea da, arlo funtzionalaren eremu osoari zerbitzua 
emateko helburuarekin. 

Horretarako, egokia ematen du gainerako oinarrizko azpiegiturak ezartzeko edota 
berriztatzeko programa osagarriak aprobetxatzea, zerbitzua eskuratzeko sarea hiri 
ingurunean ezartzeko. 

9.2.F. OBRA HIDRAULIKOAK 

Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolaketa eta Ingurumen Sailak Butroe ibaiaren 
hobekuntza hidraulikorako proiektua burutzeko asmoa dauka, eremu horretan (Mungia 
eta Gatika udalerrietan) aldian behin uholdeengatik gertatzen diren kalteak ekiditeko 
helburuz, ibaian ahalik eta eraginik txikiena izanik. 

Proiektua, funtsean, uholdeentzako alboko bide bat egitean datza. Ibaiaren bidea 
baldintza naturaletan mantentzen den tarteetan egingo litzateke. 

LZPk proiektu hau jasotzen du; bertan nahitaezko gutxieneko erretiroak definitzen dira: 

- 30 m lurzoru urbaniza ezinean 

- 10 m hirilurrean 

- 16 m eraikuntzara eta 6 m urbanizaziora lurzoru urbanizagarrian 

Ildo honetan, komenigarritzat jotzen da Bakion Estepona ibaia bideratzeko proiektu bat 
garatzea, udalerri honetako hiriguneak aldian behin izaten dituen uholdeak ekiditeko, 
Ibaien eta Erreken Bazterrak Antolatzeko LZPak jasotzen duenez. 
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10. ESKUALDEETAKO EKIPAMENDUAK 

10.1. SARRERA 

Kapitulu honetan ekintzarako estrategiak eta ildoak definitu nahi dira, bai 
ekipamenduen sistemaren lurralde egiturari dagokionez, osotasunean, bai hura 
osatzen duten azpi-sistema bakoitzaren definizioan (hezkuntza, osasuna, gizarte 
ongizatea, kirola eta kultura). Hori guztia Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde 
Antolaketako Artezpideekin (LAA) bat etorriz eta Mungiako Arlo Funtzionalarentzat 
proposatutako lurralde ereduarekin bat etorriz. 

Dokumentu honek proposamen izaerako edukia dauka batez ere. Zerikusia duten 
sektoreetako (osasuna, hezkuntza, gizarte hezkuntza, kultura, kirolak) sailen jarduna 
gidatu behar dituzten irizpideak, erreferentziak eta jarduteko pauta orokorrak finkatzen 
ditu, administrazio maila guztietako erakundeentzat (Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundia, 
udalak). Horrenbestez, erreferentziako eta koordinazioko lurralde-esparrua definitzea 
du helburu.  

10.2. HELBURUAK, IRIZPIDEKA ETA JARDUTEKO PAUTA 
OROKORRAK 

EAEko Lurraldea Antolatzeko 4/1990 Legearen 16. artikuluan ezartzen denez, Eusko 
Jaurlaritzako eta lurralde historikoen sailek egiten duten estatuko edo eskualdeko 
eremuetako ekipamenduen antolaketak, lurraldean eragina dutenean, Lurraldearen 
Arloko Plan izaera izango du.  

Bestalde, LAAek agintzen dute ekipamenduei buruzko zehaztapenek sektoreko politika 
proposatutako lurralde ereduaren arabera orientatu nahi dutela, lurraldearen 
funtzionaltasunean eta ereduaren konfigurazioan duten eragin handia dela-eta.  

Lurraldearen Arloko Plan egokiak oraindik idatzita ez daudenez, osasun eta hezkuntza 
plangintzak (Eusko Jaurlaritzako sail egokiek eginak) eta Gizarte Ongizatearenak 
(Bizkaia lurralde historikoko Foru Aldundiak eginak) maila hori eskuratu dute.  

Abiaburu horietan oinarrituta, lurraldearen zatiko plana ikuspegi estrategiko batetik 
egiten da, helburu hauekin: 

- Sektoreetako sailen plangintza-jarduera koordinatzea, lurralde proiektu koherente 
baten barruan. 

- Plangintza-jarduera hori orientatzea, erreferentzia-esparru komuna emanez, 
lurralde egituraren errealitateari egokituta eta arlo funtzionalarentzat 
proposatutako lurralde ereduari egokituta.  

- Sektoreetako plangintza bereziek (osasuna, hezkuntza, gizarte ongizatea) 
definitutako ekipamenduen kokaleku zehatza jasotzea, egotekotan. 
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Ekipamendu sistemari buruz LZPan jaso diren proposamenen izaera lotesle edo 
orientaziozkoari buruz, LAAetan ezarritakoaren arabera, proposamen horiek 
“orientazioak eta erreferentziak dira sektoreetako administrazioentzat, euren jarduna 
zuzenekoa izan nahiz lurraldearen arloko planen idazketaren bidezkoa izan”. 
Kokapenerako proposamenen kasuan, orientazio eta erreferentzia horiek udal 
plangintzarentzat izango dira. 

10.3. ESTRATEGIAK ETA JARDUKETA ILDOAK 

LZP honen lurralde ereduak udalez haratago dauden ekipamenduak finkatzen ditu. 
Dotazioak handitzeko eta berriak finkatzeko behar diren esku hartzeak proposatzen 
ditu. Haien zerrenda hurrengo puntuetan zehazten da. 

10.3.A. EKIPAMENDU SISTEMAREN LURRALDE EGITURAKETAKO 
ESTRATEGIAK 

LAAek definitutako lurralde ereduak, arlo funtzionalen definizioan, eskualdeko buruak 
eta eskualde peko buruak daudela adierazten du. Buru horiek toki zentralak dira, eta 
haien eragin arloa arlo funtzionalean bertan hedatzen da. Gure kasuan, Mungia da 
eskualdeko burua. Haren eragin arloa arlo funtzional osoan zabaltzen da. 

LAAetan azaldutako planteamendu orokorrekin bat etorriz, gune horiek erregioko 
lurraldea antolatzeko eta egituratzeko funtsezko papera jokatu behar dute, lurralde-
eremu hori dotazioak eta bereziki oinarrizko ekipamenduak banatzeko erreferentzia-
puntua delako.  

Bestalde, beti kontuan izan behar dugu Bilboko metropolitar pilaketa hurbil dagoela. 
Horrek fluxuak asko polarizatzen dituen elementua da, ez bakarrik lanekoak, baita 
oinarrizko beharrizanak asetzeko ere (komertzioa eta ekipamendu bereziak). 

LZP honen oinarrizko helburua, ekipamenduei dagokienean, udalerri bakoitzak bere 
oinarrizko beharrizanak herrian bertan asetzeko egoera baterantz joatea da.  

Udalerriek dotazio orokorrak eta tokiko dotazioak zehazteko beren esparrua daukate 
plangintza orokorrean. Plangintza horrek, era berean, tokiko sistemen sareko dotazio 
eta ekipamendu publikoetarako (Lurraren eta Hirigintzaren 2/2006 Legean 
ezarritakoak) lurrak erreserbatzeko gutxieneko estandarrak bete behar ditu nahitaez.  

Halere, LZPak kontuan izaten du tokiko ekipamendu horiek kudeatzean zailtasunak 
daudela. Izan ere, gutxieneko biztanle-kopuru batzuk aintzat izan behar dira eskaintzen 
diren zerbitzuak eman ahal izateko.  

LZPk egiten duen proposamena da kopuru horretara iristen ez diren herrien kasuan, 
beharrizanak herrian bertan asetzea ezinezkoa denez, konponbide mankomunatuak 
sor daitezela. Horrela, ekipamendu mota ezberdinen sistema bat eratzen da. Horrela, 
Mungia deszentralizatu ahalko litzateke, hierarkia txikiagoko dotazioekin. Dotazio 
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horiek, gutxieneko kopuruen arauarengatik, Mungian bertan egon behar diren 
dotazioen osagarri izango lirateke. 

Horregatik guztiagatik, eta kontuan izanik LAAek definitutako lurralde eredua arlo 
funtzionaletako bakoitzaren lurralde egiturari eta errealitateari egokitu behar zaiela, 
eskualdeko buru bakarra egotea proposatzen da: Mungia. Deszentralizatzea 
gomendagarria ez den ekipamenduen kasuan, ekipamendu horiek mankomunatzeko 
mekanismoak finkatuko dira, arlo funtzionaleko biztanle guztiek aukera berberekin 
erabili ahal izateko moduan. 

10.3.B. HEZKUNTZAKO EKIPAMENDUA 

Mungialdeko hezkuntza ekipamenduaren banaketak Mungian pilatzen ditu ikastetxe 
gehienak. Lehen hezkuntzatik gorako zikloak Mungian bakarrik ematen dira. 

Hezkuntzako ekipamenduak eskualde buruan pilatzeak hezkuntza baliabideen 
aprobetxamendua bideratzen du. Horrela, une honetan estaldura nahiko egokia da, 
maila guztietan.  

Mungialdeko arlo funtzionalean landa izaerako guneetan bizi diren pertsonak 
ikastetxeetara joan ahal izateko, eskolako garraioa dago, hezkuntza izaerako 
beharrezko dotazioak ez dauzkaten udalerrien beharrizanei egokituta. 

Eskualde honetako azken urteetako populazioaren hazkunde prozesuak erakutsi du 
beharrizan berriak daudela oinarrizko faseko hezkuntza eskaintzan (0-3 urte, 
haurreskolak). Horrek zuzeneko eragina dauka gaineko mailetan, hau da, haur eta 
lehen hezkuntzetan. 

Horrela, arlo funtzionalean egindako jarduketarik berrienak lehen hezkuntzako 
lehenengo tartean izan dira: Meñakan eta Gatikan haurreskola bana eta Mungian bi 
haurtzaindegi pribatu berri ireki dira. 

Gainera, Legarda L.H.I. birmoldatzeko proiektua egiten ari da: haur hezkuntzako 16 
unitateko eta lehen hezkuntzako 24 unitateko zentro bat egingo da. Laukariz auzoko 
haur hezkuntzako eta lehen hezkuntzako ikastetxea martxan dago. 

Aitzitik, Gamiz-Fikak ez dauka hezkuntzako ekipamendurik, nahiz eta gero eta biztanle 
gehiago eduki eta hazteko espektatibak garrantzitsuak izan. Horregatik, ez oso 
berandu, mailarik oinarrizkoenetarako hezkuntzako instalazioak egokitu eta gaitu 
beharko dira.  

Mungia erdigunea izanik eta Mungialdea eskualdeak zenbatetsitako denbora-mugaren 
barruan bizi duen hazkunde txiki baina iraunkorra kontuan izanik, aurreikusten da 
diagnostikoaren fasean ekipamenduan atzeman diren ezberdintasun erlatiboak 
areagotu egingo direla aurrerantzean. 

Horretarako, Mungiako eremuan maila desberdinetan egin diren hezkuntza-eskaintza 
berrantolatzeko eta handitzeko jarduketek (Legardako aldea, Laukarizko ikastetxe 
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berria etab) eta bestelako jarduketek Mungialdeko arlo funtzionalera hezkuntzako 
ekipamendu nahikoa ekarriko lukete, hezkuntza maila hauetan eskualde osorako 
eskaera asetzeko. Gainera, ikastetxe jakin batzuk egokitu ahalko lirateke, 
irakaskuntzako goi mailetan (LHn eta batxilergoan) hezkuntza eskaintza zabalagoa 
edukitzeko. 

Ildo berean, Bakiok izan ditzakeen defizitak udalerri barruan konpondu beharko ditu. 

Udalerriz udalerri, hauek dira atzeman diren beharrizanak: 

- Bakion, derrigorrezko bigarren hezkuntza egotea beharrezkotzat jotzen da, nahiz 
eta arloko antolaketan ez den aurreikusi. Era berean, beharrezkoa litzateke CEP 
Urkitza LHI handitzea. 

- Gatikan zentro berria beharko dela aurreikusi da. 

- Laukizen, ikastetxea gaur egun fisikoki bereiztuta dago, eta eraikin bakar batean 
bateratu behar dela ulertzen da.  

- Marurin gaur egun ez dago hezkuntzako ekipamendurik, eta haurreskola bat jarri 
beharra dago. 

- Mungian Larramendi ikastola pribatua handitu ahal izango zen. 

10.3.C. OSASUN EKIPAMENDUA 

Mungialdeko arlo funtzionalean, ospitalez kanpoko osasun laguntza publikoa modu 
zentralizatuan antolatzen da, Mungiako osasun zentroaren bidez hain zuzen ere. Hau 
lehen mailako arretako zentroa da. Anbulatorio funtzioak betetzen ditu eta zentro 
honetako kategoriaren berezko zenbait zerbitzu eskaintzen ditu. Osasun edo 
administrazio zerbitzu gehiago nahiz izanez gero, Deustura, Algortara edo Deriora jo 
behar izaten da. 

Mungian osasun-etxe berri bat eraiki da. Horri esker, egungo zerbitzuen prestazioa 
hobetuko da, bai udalerrikoa bai arlo funtzionalekoa. Horrez gainera, tokiko beste 
esku-hartze batzuk egin ahal izango dira gainerako udalerrietan. 

Udalerri mailako beharrizanak beteta daudela ematen du. 

Arlo funtzionalean hauek dira behar nagusi azpimarragarrienak: 

- Pediatriako zerbitzua Gatikan, haur ugari baitaude. 

- Botikina botika bihurtzea Maruri-Jataben. 

- Botika berriz irekitzea Meñakan. 

- Mungiako osasun-etxea amaitzea. 

Bestalde, kontuan izan behar da etorkizunean Urdulizen ospitalea eraikiko dela eta 
horrek arlo funtzionaleko garraio publikoaren ereduan eragina izango duela, batez ere 
Laukiz udalerrian. 
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10.3.D. GIZARTE ZERBITZUEN EKIPAMENDUA 

Mungialdeko gizarte zerbitzuen partzuergoa honelako ekipamenduen zentro motorra 
eta koordinatzailea da eskualde hau osatzen duten zazpi udalentzat: Arrieta, Bakio, 
Fruiz, Gamiz-Fika, Laukiz, Meñaka eta Mungia. 

Arrietan eguneko zentroa eraikitzeko asmoa dago. 

Bakion jubilatuen etxea, eguneko zentro bat eta alokairu sozialeko etxebizitzak berritu 
beharko lirateke. 

Laukizen erretiratuen etxe bat behar dela ikusten da, eguneko zentroarekin elkartuta. 
Izan ere, eskualde osoan hau da honelako ekipamendurik ez daukan udalerri bakarra. 

Ekipamendu berri hauez gain, Mungiako Udala, aldundiarekin batera, ezintasun 
funtzionala daukaten pertsonentzat eguneko zentro bat egiteko aukera aztertzen ari 
da. 

Halaber, Mungian gizarteratze etxebizitza bat jartzeko beharrizana ikusten da, gizarte 
bazterketako arriskuan dauden pertsonentzat. Gainera, ezintasun fisikoak dituzten 
pertsonentzat etxebizitza gehiago egin behar dira, independentzia maila areagotu ahal 
dezaten. 

Mungiako partzuergoko gizarte zerbitzuak dauden bi lokalak bakar batean, handiagoa 
dena, bateratu behar dira, zerbitzuak bertan zentralizatzeko. Gaur egungo mediku-
kontsultategiarena litzateke balizko kokapen bat, urte batzuk barru beste leku batean 
ipiniko baita kontsultategia. 

10.3.E. KIROL EKIPAMENDUA 

Eskualdeko kirol ekipamendurako bideratzen diren azalerek biztanleko ratio egokiak 
dauzkate, honelako instalazioetarako (bai estali gabeak, bai estaliak) erabiltzen diren 
hirigintzako estandarren barruan edo haien gainetik. 

Aztertutako arloaren egoera, kuantitatiboki hartuta, ona dela esan dezakegu, baina 
xehetasun batzuk hobetu beharko lirateke, kirol jarduera berriak sortu direlako eta 
beste kirol tradizionalago batzuetan eskaera handiagoa dagoelako. 

Alor honetan, udalerri batzuek beharrizan bereziak dituzte:  

- Arrietan futbito zelai estali gabea egin beharko litzateke, edo estali gabeko eremu 
bat, erabilera askotarako. 

- Bakioko Urkitzu ikastetxe publikoan instalazio estaliren bat egitea eta skate pistak 
berriztatzea egokia litzateke. 

 Jarduera berriak edo itxura ederra hartzen ari diren jarduerak sustatzea aintzat 
hartu beharko da, hala nola quad-zirkuitua, xendazaletasuna, mendi-bizikleta eta 
uretako jarduerak. 
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- Gamiz-Fikan zelai estali gabea egin beharko litzateke. 

- Laukizen erabilera askotako futbito zelaia eta igerilekuak egin beharko lirateke. 
Golf zelaia egiteko asmoa dago. 

- Marurin frontoia berriztatu eta estali beharra dago, eta saskibaloi eta padel pistak 
ipini. 

- Mungian, onuragarria izango litzateke polikiroldegia handitzea, txiki geratu baita, 
eta kirol elkarteei batzartzeko lokalak eskaini, beren materiala gordetzeko. 

 Era berean, urte osoan igerilekuetara jende mordoa etortzen da. Orain daudenak 
gainezka egoten dira, eta estali beharko dira.  

 Jarduera berriak sustatzea edo garrantzia hartzen ari direnak sustatzea kontuan 
izango da, adibidez, skate pisten eskaera. 

Eskualdean, kirolaren alorrean, Mungia eskaerarik gehien artikulatzen eta asetzen 
dituen ardatza dela ukaezina da. Halere, Mungiaren garrantzia erlatiboa da: udalerri 
guztietan kirol instalazioak jarri dira, eta horregatik jendea udalerri batetik bestera 
joaten da. Mungiako bizilagun asko, beraz, inguruko herrietara joaten dira kirola 
egiteko. 

10.3.F. KULTUR EKIPAMENDUA 

Honelako ekipamenduak aztertzeko, baliagarria da bereiztea kultura izaera hutsa 
dutenak, kutsu ludikoagoa dutenak eta kultur adierazpenak bideratzeko balio 
anitzekoak direnak. 

Lehenengo kasuan, gaur egungo egoera da udalerri guztietan liburutegi txikiak 
daudela. Mungian dotazio handiagoa eta zehatzagoa dago, Torrebillelan eta Agirre 
Jauregian zentralizatua. 

Hauek izango lirateke esparru honetako beharrak eta aurreikuspenak:  

- Arrietan, Jainko izeneko lokala erabilera anitzetarako zentro gisa sustatzea, 
ospakizunak egiteko eta gazteentzat musika-lokalak egiteko. 

- Bakion, probaleku pabilioia konpontzea planteatzen ari dira, beste ekipamendu 
turistiko batzuez gain (Gaztelugatxeko San Juan baselizaren bide tradizionala 
berreskuratzea eta San Martin baseliza, kanpina, landa-apartamenduak...). 

- Gamiz-Fikan, lokal bat gazteentzat.  

- Laukizen, erabilera anitzetarako lokala berritzea. 

- Maruri-Jataben, Kulturkirol egokitzea. 

- Meñakan, Telleriren egokitze-lanak amaitzea eta erabilera anitzetarako lokal bat. 

- Mungian, bilerak egiteko eta materiala biltegiratzeko lokalak elkarteentzat eta 
taldeentzat. 
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- Era berean, Meñaka eta Mungiako udalak Emerandon erabilera askotako lokala 
sortzeko aukera aztertzen ari dira 

Ase gabeko beharrizanen eremuan, agian arazorik larriena da udalerririk txikienetan 
jarduera batzuk dinamizatu beharra dagoela. Hain zuzen ere, udalerri hauetan jende 
gutxi bizi denez gero, ez dute bide ematen behar bezalako arreta eman ahal izateko 
“taldea” osatzeko. 

Seguruenik, konponbidea da eskualdeko erdiguneari (Mungia) eskatzea jarduera-sare 
txiki bat koordinatu dezala, bere irakasleekin, eta sinergiak erabiliz dauden baliabideen 
kudeaketa egokia ahalbideratu dezala. 

Testuinguru honetan, udalerri txikiek jarduera jakin batzuk eurek bakarrik mantentzeko 
dauzkaten berezko zailtasunak elkarlaneko akordio mankomunatuen bidez konpondu 
ahalko lirateke. Horrela, Mungialdeko herritar guztiek aukera berberak dituztela 
bermatuko litzateke. 

10.3.G. BESTELAKOAK 

Aurreko puntuetan azaldutako eskaintzaren osagarri gisa, Mungiako Udalak suhiltzaile 
parke bat egiteko asmoa dauka. Horretarako, txosten bat egin du. Udal mugartean 
suhiltzaile parke bat jartzearen beharrizana eta abantailak azaltzen dira bertan. 
Zehazki, Gernikaranzko saihesbidearen hegoaldean dagoen eremuan kokatuko 
litzateke, Trobika poligonoaren aurrean, kokapena estrategikoa delako eta lurraren 
jabetza, portzentaje handi batean, publikoa delako. 
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11. UDAL PLANGINTZAK OSAGARRI EGITEA 

Lurraldearen benetako antolaketarako egiten diren dokumentuen irismenak dauzkan 
mugak kontuan izanik eta hiri plangintzen koordinazioa egitea gero eta premiazkoagoa 
denez gero (batez ere hazkundea dinamikoen den eremuetan), lurralde antolaketa 
batez ere tresna multzo bat izan behar da, gai honetan udalez gaindiko eskumena 
arautzen dutena. Tresna hauen funtzioa lurraldearen antolaketa fisikoan eragina 
daukaten politikak koordinatzea da. Horregatik, antolaketa egiteko tresna nagusia 
plangintzaren teknika klasikoaren garapena da.  

Mungiako Arlo Funtzionaleko udalerrietako plangintzak bateratzearen helburua 
lurraldearen zatiko planak udalez gaindiko eremurako proposatzen dituen ekintzak 
kudeatzea eta garatzea erraztea da. 

Egindako azterlanek eta LZPren proposamenek plangintza integratua behar duten 
zenbait udalerri identifikatzea ahalbideratzen du, udal mugartea eratzen duen 
administrazio mugaketa gainditzen duena. 

Gainera, lurralde ereduan udalerriei ematen zaien bokazioa dago. Horren ondorioz, 
haien gaur egungo udal mugartea desegokia da hiri garapenerako behar diren 
estrategiak egiteko plangintza egokiaren bidez. 

Egoera hauek ikusita, zenbait mekanismo asmatu behar dira, zerikusia duten 
udalerrien plangintza modu koordinatuan idatzi eta garatuko dela bermatzeko. 

11.1. IRIZPIDE OROKORRAK 

Plangintzak Bateratzeko Sistema izango da, Lurraldearen Zatiko Planaren 
ondoreetarako, LZPak ezartzen duen prozedura berezia, planeamendu orokorreko 
xedapenak egokitzeko eta koordinatzeko, honako lurzoru-eremu hauetan: bai kasuan 
kasuko zehaztapena dutelako edo bai tipologia edo ezaugarri jakinak dituztelako, 
udalerriz gaindiko eremuren batean eragina duten eremuak, baldin eta eremu 
horrekiko koordinazioa behar badute.  

LZP honetako plangintzak bateratzeko sistemak osatzen duten eremuen antolaketa 
estrukturala Bateratze Planaren bidez egin behar da. Figura hori Lurraren eta 
Hirigintzaren 2/2006 Legearen 63 eta 92. artikuluetan xedatutakoaren arabera 
definituta dago.  

11.2. LZP BATERATZEKO EREMUEN DEFINIZIOA ETA SAILKAPENA 

Lurraldearen Arloko Plan honen ondorioetarako, bateratzeko eremua hirigintzako 
antolaketa estrukturaleko zehaztapenak harmonizatzea behar duen azalera da, hala 
nola, sailkapena, kalifikazioa eta sistema orokorrak, batez ere komunikazioena eta 
espazio libreena.  

Lurraldearen Zatiko Planak plangintzak bateratzeko eremuak honela sailkatzen ditu, 
motibatzen dituzten alderdien arabera: 

a. Bateratze orokorreko eremuak: Arlo funtzionaleko udalerri guztiei aplikatu behar 
zaie euren artean eta mugakide diren beste arlo funtzional batzuetako 
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udalerriekin, ingurune naturalaren kategorizazioak eta berari gainjarritako 
baldintzek jarraipena izan dezaten udalerri horien artean beren definizio grafikoan, 
eta beren erregulazioan koherentzia izan dezaten.  

b. Bateratze zehatzeko eremuak: Hauetan, mugakide dituzten zonetan antolaketa 
estrukturala modu orokorrean koordinatu beharra atzeman da. 

c. Trazadura bateratzeko eremuak: Hauetan, Lurraldearen Zatiko Planaren 
proposamen berriek egituraketa sareak edo azpiegiturak sartzen dituzte, izaera 
ezberdinetakoak, trazaduraren bateratze zehatza eskatzen dutenak.  

11.3. LZPREN BATERATZE EREMUAK IDENTIFIKATZEA 

Identifikatutako eremuak hemen azaltzen dira, aurreko atalean ezarritako 
sailkapenaren arabera.  

LZP honen proposamen zehatza O-02 planoan (asentamenduen sistema, 
etxebizitzetakoa eta jarduera ekonomikoetakoa) grafiatu da. 

11.3.A. BATERATZE OROKORREKO EREMUAK 

Bateratze orokorra Mungiako Arlo Funtzionaleko udalerrien plangintza orokorreko 
tresnak koordinatu beharra da, bai udalerrien artean, bai kanpoan mugakide diren 
udalerriekin, alderdi hauetan: ingurune fisikoaren kategorizazioan eta kategorizazio 
horri gainjarritako baldintzetan. Haien koordinazioa beharrezkoa da, antolaketaren 
koherentzia bermatuko bada. Alderdi biak planean bertan bateratuta daude. 
Ezaugarriak arau hauen II. tituluan eta dokumentazio grafikoan definituta daude arlo 
funtzionalerako, bere osotasunean.  

Alderdi hauen bateratze orokorra Mungiako Arlo Funtzionala osatzen duten 
udalerrientzat bermatuta dago, LZPren araudian eta antolaketa planoetan xedatutakoa 
betez.   

Arlo Funtzionaletik kanpo dauden udalerriekiko bateratzea bermatzeko, komenigarria 
da betekizun hau betetzea udal plangintzak egiteko edo berrikusteko izapidea egiten 
den bitartean, Lurraren eta Hirigintzaren 2/2006 Legearen 90.3 artikuluan 
xedatutakoaren arabera, aurrerapen-dokumentua udalerri mugakideei bidaliz.  

11.3.B. BATERATZE ZEHATZEKO EREMUAK 

Eremu hauek bateratzea beharrezkoa denean bakarrik egin behar da, baldin eta 
azkenean okupazioaren aipatutako muga-eremuak garatzea aukeratzen bada eta 
horren ondorioz beharrezkoa bada udal plangintzen mugakide diren arloak bateragarri 
izatea.   

Eremu hauen antolaketa koordinatzen dela bermatzeko definitu den antolaketa 
estrukturaleko tresna Plangintza Bateratzeko Plana da, Lurraren eta Hirigintzaren 
2/2006 Legearen 63 eta 92. artikuluetan xedatutakoaren arabera definitua. 

LZP honek, plangintzen bateratze zehatzeko balizko eremu hauek hartzen ditu aintzat: 

- Mungia-Gatika, Atxuri-Billela jarduera ekonomikoen arloan 
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- Mungia-Meñaka, Larrauri 2/Emerando landa gunean 

11.3.C. TRAZADURA BATERATZEKO EREMUAK 

Lurraldearen Zatiko Planaren proposamenen ondorioz, trazadura bateratzeko zenbait 
eremu daude. Udalez gaindiko zenbait sare, ardatz edo azpiegitura sartzeari dagokie; 
haien eskemak  izaera loteslea dute eta plan honen dokumentazio grafikoan bateratuta 
daude.  

Plan honetan definitutako eskemak ezarritako jarraipena trazaduretan betetzen dela 
bermatzeko, antolaketa xehea zerikusia duten udalerriek egin beharko dute. 
Horretarako, antolaketa tresna egokiak, euren artean bateragarri eginik, aldi berean 
edo batera izapidetu beharko dituzte, salbu eta udal plangintzetan bateratuta dauden 
trazadurak dituzten azpiegiturak, haietan antolaketa xehatua sartu delako dagoeneko.   

Lurraldearen Zatiko Planak trazadura bateratzeko eremu hauek dauzka: 

- BI-631 Mungia-Bermeo errepidearen trazadura berria eta BI-2101 Larrauri Bakio 
errepidearekiko lotura, O-05 planoan jasoa. 

- Mugikortasun alternatiboa: Proposatutako mugikortasun sare alternatiboa osatzen 
duten azpiegituren eskema, O-06 planoan jasota. 
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12. EREANSKINAK 

12.1. I. ERANSKINA: EAE-KO INGURUMENEKO ESPARRU PROGRAMA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK, KONPROMISOAK) 

1. XEDEA: AIRE, UR ETA LURZORU GARBIAK ETA OSASUNTSUAK 
BERMATZEA 

1. helburua: Ingururako isurpen eta isurketa kutsagarriak murriztea 

Hain zuzen ere: 

- Arrisku naturaleko (uholde-arriskua, higadura, akuiferoen karga, etab.) lurzoruen 
hirigintza geldiaraztea eta gaitasun agrologiko handikotzat katalogaturiko edota 
babestutako lurzoruen okupazioa moteltzen joatea.  

2. helburua. Ingurumenaren kalitatea hobetzea 

Hain zuzen ere: 

- Narriaturiko lurpeko eta gainazaleko urak saneatzea edo araztea. 

Konpromisoak: 

- Airea garbitzeko, ziklo hidrologikoak erregulatzeko eta higadura kontrolatzeko 
baso-azalera egokia mantentzea edota handitzea.  

- Nekazaritza- nahiz ingurumen-neurriak sustatzea eta lurralde politika bereziak 
sartzea, ENA azalera nekazaritza- eta ingurumen-konpromisoen arabera lortu ahal 
izateko. 

- Uraren Esparru Zuzentarauaren betearazpena sustatzea, 2012rako ibilgu 
publikoetara isuritako kutsagarriak % 65ean murriztuta, 2001ean isuritakoei 
dagokienez.  

- 2012rako biztanle guztiek hondakin uren saneamendurako azpiegiturak edukitzea. 

- 2012rako ISren erreferentzia mailetaraino murriztea, gainazaleko uretako elikagai 
eta kutsagarri organikoen pilaketak.  

- 2012rako gainazaleko ur-masen % 80k egoera ekologiko eta kimiko (IS) “ona” edo 
“oso ona” edukitzea. 
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2. XEDEA: HONDAKIN NATURALAK ETA HONDAKINAK ARDURAZ KUDEATZEA. 

3. helburua. Baliabideen kontsumoak eta horren ondorioek ingurumena 
kargatzeko eta suspertzeko gaitasuna ez gainditzea 

Hain zuzen ere: 

- Nekazaritza, abeltzaintza, baso eta erauzketako ustiapen-prozesu iraunkorrak 
sustatzea, baliabidearen suspertze naturaleko tasa segurtatzeko eta paisaiaren 
nahiz, batik bat, biodibertsitatearen gaineko eragina ahalik eta gehien murrizteko. 

- Lurzoruaren artifizializazio-prozesuak eta suntsipen-erritmoak apurka-apurka 
murriztea, eta ENA babestea. 

Konpromisoak (2007-2010): 

- Edozein babes-araubideri loturiko lurzorua zaintzea, lurralde-antolamenduko 
tresnak (LZE) aintzat hartuta; udal-plangintza osoa bi urteko gehieneko epean 
egokitzea, tresna horiek behin betiko onesten direnetik zenbatzen hasita eta asko 
jota 2008a baino lehen. 

- Biztanle bakoitzeko ur-kontsumoan dagoen goranzko joera aldatzea, eta, 
2012rako, % 20an murriztea hornidura osoko ur-galerak, bai altua eta bai baxua, 
2002ari dagokionez.  

3. XEDEA: NATURA ETA BIODIBERTSITATEA BABESTEA 

4. helburua. Ekosistemak, espezieak eta paisaia kontserbatzea eta babestea 

Hain zuzen ere: 

- Mehatxuak murriztea, funtsezko prozesu ekologikoak eta ekosistemen bilakaera-
ahalmena mantentzeko. 

- Ekosistema naturalak eta erdi naturalak sustatzea, ekosistema, habitat eta 
espezie bereziei lehentasuna emanez. 

- Arraza eta barietate autoktonoak kontserbatzea eta sustatzea. 

- Lurraldeko paisaia-baliabideen babesa sustatzea, paisaia berezien eta kalitate 
zein naturaltasun handia dutenen kontserbazioa eraginez. 

5. helburua. Ekosistemak eta espezieak suspertzea, euren inguru naturalean 

Hain zuzen ere: 

- Ekosistemak, habitat naturalak, basoko fauna- nahiz flora-espezieak eta 
mehatxupeko paisaiak suspertzea. 

- Jabari publiko hidraulikoa (JPH) babesteko eta ibai-ekosistemak nahiz horri 
loturiko zona hezeak suspertzeko ildoa ezartzea.  

6. helburua. Biodibertsitatearen gaineko ikerketa eta “sentsibilizazioa” 



 

 

 
 

BEHIN-BETIKO ONESPENERAKO DOKUMENTUA  · mungiako arlo funtzionaleko lzp 

II. liburukia: memoria 2014.10 

 

198 

Hain zuzen ere: 

- Biodibertsitateari buruzko hezkuntzaren, heziketaren eta sentsibilizazioaren 
kudeaketa koordinatua programatzea, batez ere udalerrietan. 

Konpromisoak: 

- Natura 2000 Sarearen barruko ELI esparruak babesteko, erabiltzeko eta 
suspertzeko egitamuak prestatzea. 

- Zona Hezeen eta Itsasertzaren LESak aplikatzea, lehentasunezko interes 
naturalistikoa duten zonei babes-irudi bereziak zuzkituz. 

- Galtzeko arriskukotzat katalogaturiko espezieak kudeatzeko egitamuak ezartzea. 

- Bideratze esku-hartzeak behar dituzten obra hidraulikoetan, ibaiko ingurumena 
suspertzeko jarduketa osagarriak egiten saiatzea. 

- Baso Antolamenduko Egitamuak egitea, Erabilgarritasun Publikoko Mendien 
iraunkortasun-irizpideak kontuan hartuta. 

- Baso-sektorerako Jardun Onen kodea adostasunez sortzea.  

- Paisaiaren Europako Konbentzioko printzipioak lurralde-antolamenduko agirietan 
jasotzea. 

- Katalogaturiko espezieak, paisaia bereziak nahiz bikainak eta halakoak babesteko 
eta suspertzeko egitamu bereziak ezartzea. Horiek lurralde-antolamenduan ondo 
jasotzea. 

- Inguru naturalean eragina duten espezie exotiko inbaditzaileak kontrolatzeko 
egitamuak egitea. 

- Ingurumeneko Jardun Onen kodea aplikatzea, obrak eta azpiegiturak egitean eta 
birlandatzean. 

- Ingurumeneko eragin handiko paisaia narriatuak suspertzeko urteroko jarduera 
mantentzea (bertan behera utzitako harrobiak, zabortegiak, etab.), baita 
lehentasunezko habitatak (zona hezeak, ibaiertzak, itsasertza, etab.) suspertzeko 
jarduera ere. 

- 2012rako, baso autoktonoen azalera % 10ean handitzea, 2001eko azalerari 
dagokionez.  

- 2012rako, konpentsazio-sarien araudia ezartzea, euren ekologia- edo gizarte-
eginkizunaren ondorioz zuzeneko errentagarritasun ekonomikorik edo jarduera 
ekonomikorik (100 urtetik gorako aldian) ez duten baso autoktonoetarako. 

4. XEDEA: LURRALDE OREKA ETA MUGIKORTASUNA, IKUSPEGI KOMUNA 

7. helburua. Lurraldearen Erabilera Iraunkorra lortzea 

Hain zuzen ere: 
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- Landa- eta natura-espazioa balioztatzea, eta, bertako biztanleen artean, horren 
ondoriozko hobarien gozamena sustatzea. 

- Nekazaritza-sektoreko produkzio integratua sustatzea.  

- Itsasertzeko eremuak modu integralean eta iraunkorrean kudeatzea. 

- Hirigintza-plangintza LAko tresnetan jasotako helburuetara eta iraunkortasun-
irizpideetara egokitzea. 

Konpromisoak: 

- Egitamu honetan jasotako iraunkortasuneko helburuak eta konpromisoak 
integratzea, udalen hirigintza-plangintzen ikuskapen berrietan eta LAko beste 
tresna batzuetan.  

- EAEko EEtako LZEak 2005a baino lehen onestea; horien xedapenak ikuskatzea 
eta IHEko iraunkortasuneko helburuetara nahiz irizpideetara egokitzea. 

- Nekazaritza- zein ingurumen-neurriak sustatzea eta lurralde-politika bereziak 
sartzea, 55.000 ha.tik gorako ENA azalera lortu ahal izateko. Azalera hori 
ingurumen-konpromisoen arabera kudeatzea eta nekazaritza ekologikorako 
azalera nabarmen handitzea. 

5. XEDEA: KLIMAREN ALDAKETAN SORTUTAKO ERAGINA MURRIZTEA 

8. helburua. Karbonozko hustubideak ugaritzea 

Hain zuzen ere: 

- Karbonoaren xurgapen egonkor ahalik eta handiena eragiten duen basozaintza 
sustatzea. 

Konpromisoak: 

- Aldaketa klimatikoaren arloko helburuak hiri-hondakinak kudeatzeko politikan eta 
nekazaritza-politikan jasotzea. 

- 2006rako, EAEko baso-sektorearen azterketa egitea (zura), karbonoa ondoen 
eragiten duen basozaintza zein den ikusteko eta zuraren erabilera iraunkorrak 
sustatzeko. 

- 2006tik aurrera, baso-ziurtagiri iraunkorra duen zuraren aldeko ekintza positiboak 
sustatzea, eraikin publikoen eraikuntzan.  



 

 1 

MEMORIAKO HUTS-ZERRENDA 

Eguneratzeak: 

• 4/2015 Legea, ekainaren 25ekoa, lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa 

garbitzekoa. 

• 1/2014 Legegintzako Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko 

Natura Kontserbatzeko Legearen testu bategina onartzen duena. 

• Adierazpena; honen bidez Urdaibai eta Gaztelugatxeko Ibaien Sareko Batasunaren 

Garrantzizko Lekuak (BGL) Kontserbazio Bereziko Eremuak (KBE) direla adierazten 

da. 

Zuzenketak: 

• 5.3.D atala: 

Alde horien  mugaketaren barruan  “batasunaren intereseko habitat eta/edo 

lehentasunezko habitat” batzuk sartu dira, Habitat Zuzentarauan jaso direnak, 

eta baita babes bereziko neurriak eskatzen dituzten  eta graduren bateko  

mehatxuarekin katalogatuta dauden  fauna eta landaretzako taldeen  banaketa 

potentziala duten aldeak ere. 

• 5.4.H atala: 

Antolamenduaren gidalerroak baldintza honen barruan  sartu diren interesdun 

alde mota bietarako definitu dira: Baso Autoktonoak eta lehentasunezko 

Batasunaren Intereseko Habitatak: 

a) Baso Autoktonoen erabileren eta jardueren araubidea aplikagarria den 

legerian eta arautegian ezarri dena izango da  (11/1997 Foru Araua, 

bertoko zenbait zugaitz-motaren jaurpide bereziari buruzkoa) eta bere 10. 

artikuluak ezarri duena aplikatzeari dagokionez eta udalak uste izango 

duena gorabehera, arrazoi bidezkotuak egon arte hirigintzako prebisioak 

dituzten esparruetan espezie horiek kontserbatzeko eskatu behar da. 
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