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1 HIRIGINTZA. EZAUGARRI OROKORRAK
1.1

Hirigintza. Sarrera

Hirigintza hitza latineko urbs hitzetik (hiria edo hiribildua) eratortzen da. Hitz horren bidez, hiriak diseinatzeko eta eraikitzeko unean izaten diren arazoak irudikatzen dira, baita etapa historikoetan jarduera horretarako erabilitako printzipioen multzoa ere.

Hirigintza hiri-espazioa antolatzea helburu duen diziplina anitzeko xedapen teorikoen eta teknikoen
multzoa ere bada, baita etorkizuneko hazkundearen aurreikuspena ere, alderdi fisikoei nahiz zerbitzuei
dagokienez.

Hizkera arruntean, ekintza zehatzak aipatzeko erabiltzen da termino hori; esaterako, kale batean
zoladura jartzea eta hiriaren ikuskera jakina, dela arkitektonikoa, dela estetikoa. Horretaz gain, hiriaglomerazioei eragiten dieten lurralde, ekonomia eta gizarte-politikei buruzko hausnarketa ere bada.

Gure zibilizazioan, garrantzi eta protagonismo handia izan dute hiriek.

1.2

Ibilbide historikoa
Hirien sorrera

Ezin da hiriei beraiei buruz hitz egin Metal Arora eta K.a. 3300 urtean Asia Txikian eta Egipton sortu
ziren lehenengo "hiri" zibilizazioetara iritsi arte.

Garai horretara arte, bide luzea dago eta zenbait garai historiko, Paleolitikoa eta Neolitikoa, hain
zuzen. Zenbait garapen-maila ere badaude, gizakiak bizi diren lurraldearen arabera. Paleolitikoan,
naturak emandako fruituak jasoz, ehizatuz eta arrantza eginez asetzen zituen gizakiak biziraun ahal
izateko beharrak. Etxebizitza, berriz, oso oinarrizkoa zen: kobazulo naturaletan edo etxoletan bizi ziren.
Etxolak oinarrizko elementuak erabiliz eraikitzen zituzten; esaterako, egurra.

Neolitikoa da, agian, gizateriaren historiako gertaera garrantzitsuena. Aro horretan, lurra lantzen eta
“etxeko” animaliak hazten eta gordetzen hasi zen gizakia. Bi errealitate horiei esker (nekazaritza eta
abeltzaintza), produktu-soberakina lortu zuten eta tresnak ere egin zituzten (zeramika, nekazaritza-tresnak,
armak, etab.); horrek emango zien bide lehenengo nekazaritza-trukeei. Etxebizitza, berriz, aurreko aldikoa
baino osatuagoa zen eta beste material batzuk erabiltzen zituzten; adobea eta harri landua, esaterako. Garai
horretan sortu ziren lehenengo hiriguneak.
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Mesopotamia

Hiriak bizikidetzako goi-mailako entitatetzat, tenpluen edota plazen inguruko diseinuak, lerrokatzeak,
laukiak, diseinu-ardatzak eta ezinbesteko zerbitzuak edo hornidura elementuak dituzten entitatetzat
hartuz gero, ezin da hiriei beraiei buruz hitz egin Mesopotamiako lehenengo hiri-zibilizazioak agertu
arte; Urukeko zibilizazio zaharra agertu arte, hain zuzen

Nekazaritzaren moduan, hirigintza ere etapa erabakigarria izan zen gizakiaren garapenean.
Gizarte-eredu berri baterako trantsizioa ekarri zuen: banako gehienak eremu txikietan bizi ziren
eta askok ez zuten parte hartzen nekazaritza-lanetan.Gizarte hura klaseetan banatzen zen, eta
zergak ezarrita aberastu zen elite politikoak, militarrak eta erlijiosoak gidatzen zuen. Elite hark
eraikin publiko monumentalak (zigurat), tenpluak eta gotorlekuak eraiki zituen. Hiri-garapenaren
beste ezaugarri bat artisauen agerpena izan zen: beren lanbidetik bizi ziren eta lehenengo
merkataritza-zirkuituen garapenari bide eman zieten.

Herrixkatik hirirako trantsizioa URUK epean gauzatu zen, K.a. 4300etik 3450era, hain zuzen. Kokaleku batzuk ziren, hasieran nekazarienak, eta 9,5 km-ko harresiak inguratutako tenpluen, lorategien
eta eraikuntzen hiri konplexu hornitu bihurtu ziren. Zibilizazio horretako hiri prototipoa BABILONIA da;
Eufrates ibaiaren ertzetan fundatu zen K.a. 2000. urte inguruan eta 300.000 biztanle inguru zituen.

Hiriaren erdigunea tenplua zen, baita "lorategi eseki" ospetsuak ere, hainbat altueratako geruzaforman eginak. Guztia harresiek inguratzen zuten eta bertan biltzen ziren biztanleen etxeak
(hiruzpalau solairu izan zitzaketen). Hiri horren diseinua ez zen erregularra. Barruti gotortuak
40 km-ko perimetroa zuen, eta 100 ate. Hauxe da hiri horren nahiz garai hartako beste hiri
batzuen (Ninive, Sardes, Jeriko, etab.) ezaugarri bat: defentsa-irizpideen arabera eraiki ziren.

Egiptoar hiriak

K.a. 3000. urte inguruan agertu ziren, eta Menfis izan zen inperio zaharraren hiriburua. Goieneko
unea K.a. 2000. urte inguruan lortu zuten, eta Tebas zen Inperio Ertainaren hiriburua (egun, Luxor).

Ospetsuak dira Amon Ra jainkoari eskainitako Karnak eta Luxor tenpluak nahiz horiek elkartzen
zituen zenbait kilometroko galtzada. Bi aldeetan ahari burudun esfingeak zituen dromoak zeuden, eta
Ramses II.a faraoiaren estatua ikaragarri handiak sarreretan. Egiptoar hirien ezaugarri bat zen hiriak
tenplutik abiatuta eraikitzen zirela. Biztanleak, berriz, erdigune horren inguruan kokatzen ziren. K.a.
1500 inguruan, Khontaton hiria eraiki zuen Amenofis IV.a faraoiak. Monoteismoaren buru izan zen
(Aton) eta hiriburua lekualdatu zuen; diseinu erregularra eta plaza zabalak eta jauregi galantak
zituen.
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Hiri grekoak

Zaharrena K.a. 2000. urtekoa da, Kreta uhartekoa. Knosos hiriburua kretatar garai hartarako
zibilizazio aurreratuaren gunea zen. Minos errege mitikoaren jauregi ospetsuaren inguruan eraikitako
hiria da eta garai hartako eszenei eta bizimoduei buruz ongi kontserbatutako freskoak jaso dira.
Harresi batek inguratzen zuen eta estolden eta ura eramateko hodien hondarrak ere aurkitu dira.

Peloponesoko Penintsulan hiri handiak eraiki ziren; esaterako, Mizenas. Baina doriar inbasioak
(K.a 1000) suntsitu egin zituen. Hiri haietako eraikinek bost solairu adina izan zitzaketen.

1. Irudia. Kretako Knosos jauregiaren oin-planoa, K.a. 1900. urtea

Hiri hauek nabarmentzen dira Greziako zibilizazioaren goieneko aldian (Perikles, K.a. 450): Atenas
hiriburua; Delfos hiria, Apolo jainkoari eskainitako orakulu ospetsua zuena; Olinplia eta egungo
Turkiako (garai hartan, Magna Graecia edo Grezia Handia) mendebaldeko kostaldean, Efeso eta
Pergamo hiriak.

Atenas Greziako hiriaren prototipoa da. Jatorrizko hiria Gerra Medikoetan suntsitu zen, baina hiriaren
berreraikuntza da interesgarria: Pireoko portua antzinako hirigunearekin lotu eta diseinu laukitua
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hartu zuen, historian lehenengo aldiz, Hipodamo arkitektoari jarraiki. Akropoli ospetsua gotorleku
nagusia izan zen beti eta K.a. XIII. mendetik aurrera, mizenastar harresi kolosalak babestu zuen.
Bertan, zenbait tenplu ederren hondarrak kontserbatzen dira: Partenoia, kariatideen tenplua
(emakume-gorputzak dituzten zutabeak), etab.

Greziarren hiri-kontzeptua islatzen du Aristotelesek hitz hauen bidez:

“Lau gauza izan behar dira kontuan hiri bat egiteko. Lehenengoa, eta garrantzitsuena, osasungarritasuna da (…) haizeen eraginpean egotea (…) airearen eta uren ekintza naturala (…) ur ugariak eta
onak (…) komenigarria izango da edateko ura eta erabilera arruntetarako nahikoa izango dena
bereiztea (…) eta etxebizitzak Hipodamoren sistemaren arabera lerrokatzea”. Ideia horiek argi
erakusten dute zer higiene-kontzeptu handia zuten garai hartako greziarrek hiriak diseinatzerako
orduan.

Antzinatean, bideen bidegurutzeetan edo ibai-bideetan kokatzen ziren hiriak. Greziako eta Erromako
zibilizazioetan, arrazoi estetikoek ere izan zuten zerikusirik hirien kokapenean.

Erromatar hiriak

Hondar zaharrenak Brontze Arokoak dira (K.a. 2000). Plataformak ziren, aintzira-hirien itxurakoak,
eta piloteek eusten zieten; Terramar izenez ezagutzen dira, eta zuloz inguratutako lurrezko
mendiguneek defendatzen zituzten.

Erromatar hirien diseinua egungo hiri gehienen oinarria izan da; esaterako, Leon, Lugo, Iruñea,
Turin, Estrasburgo, Chester eta Florentzia hiriena.

Haien oinarria erromatar eremua zen; karratua eta angeluzuzena garai inperialean, eta lau zatitan
banatua elkarrekiko bi bide elkarzuten bidez, puntu kardinalen noranzkoan. E-M bidea, dekumanoa,
eta I-H bidea, kardoa. Bide horien amaieran, ate nagusiak zeuden. Erdian, pretorioa, kontsularen edo
jeneralaren egoitza, eta bertan foroa.

Augustoren legeak 12 metroko zabalera ezartzen zuen dekumanorako eta 6 metrokoa kardorako.
Lau bideen arteko espazioa zenturia bat zen, 14.000 m2-ko azalerakoa, gutxi gorabehera.

Eremu horien inguruan, merkatariak eta artisauak jartzen ziren, eta multzo osoa hiri bihurtzen zuten.
Eskuarki, diseinu bera izaten zuen; hau da, laukia.

Denboran zehar, hiri askok erromatar hiriaren diseinuari eutsi diote eta asko jatorrizko erromatar
ereduari jarraituz zabaldu dira; esaterako, Turin.
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Badirudi espainiar herrixka gehienen zabaltze-planek erromatar diseinua — laukia— errespetatu
dutela, aldatzen ausartu gabe. Ohiko adibidea Bartzelona da. Bartzelonaren zabalgunea irizpide
horri jarraiki egin zen, diseinu horren monotonia bereizgarria hautsi gabe

Erromatar zibilizazioko hiri prototipoa eta zenita, Erroma hiriburua izan zen (Romulo eta Remok
fundatu zutela dio kondairak). K.a. VII. mendean fundatu zuten (jatorri etruskoa). Zazpi mendixken
arteko hiri karratua eta diseinu erregularrekoa zen hasieran, Palatino izenez ezagutzen zen eremuan
eraikia. Baina eremu hori ez zen behar adinakoa eta behealdeak idortu eta Tiber ibaian urak isurtzen
zituzten estoldak eraiki ondoren, etengabe hazi zen; K.a. III. mendean 250.000 BIZTANLE izatera
iritsi zen. Europako zati handiena (Galia, Hispania, Britainia), Iparraldeko Afrika eta Ekialde Ertaina
menderatzeko konkisten ondoren, etengabe hazi zen kopuru hori, eta Augustoren garaian milioi bat
eta erdi biztanle zituen; goieneko aldian, hain zuzen. Hiria jauregiz, tenpluz, parke handiz (Marteren
zelaia), ikuskizun-lekuz eta zerbitzu publikoz bete zen; esaterako, termak (bainuak) eta akueduktuak
(ubideak). Horretaz gain, bide-sare bikaina zuen guztiak batzeko. Ospetsua da, halaber, zesarren
garaiko estolderia. Neronen garaian izan zen sutearen ondoren, plan orokor bati jarraiki berreraiki
zen, eta bide zabalak, espazio libreak eta abar ziren nagusi.

Herritar “pobreen” etxeek zenbait solairu zituzten; oinplano karratua zuten eskuarki, baita patio
nagusia ere, eta bertatik banatzen ziren gelak, eskaileren bidez. Aberatsak, berriz, jauregi
galantetan bizi ziren; jauregi haiek karrerape arkupedunak (peristiloa), hainbat gela, bainugelak,
lorategiak eta abar zituzten.

Europako hiriak

Europa, oroz gain, hiritar zibilizazioa da; eta hori ikusteko nahikoa da Europako hirietan (askotan hiriburua izaten da) zer biztanleria ehuneko altu dagoenen egiaztatzea. Zenbait autorek diotenez, hiria,
herrialde garatuetan ulertzen den moduan, Europako fenomenoa da bereziki. Baina baieztapen hori
eztabaidagarria da, hiriak mundu osoan daudelako, eta, gainera, Europatik kanpoko herrialdeetan
daude hiri-kontzentrazio handienak (Mexiko Hiria, São Paulo, New York, etab.). HIRI-BIZITZA diogunean, taldea antolatzeko modu bati buruz ari gara, eta antolaketa hori ohituretan, kultura batean,
pentsamendu batean eta beste hainbat gauzetan islatzen da. Horixe da hiri-bizitzaren ezaugarri
nagusia, eta ez etxebizitza-motak, ezta auto-pilaketen mailak edo haien bide-irtenbideak ere.

ORTEGAk dio Europako hiria, oroz gain, ELKARGUNEA dela, agora bat, elkarrizketarako lekua,
elokuentzia politikoaren lehiarako lekua, mundu helenistikoak nahiz erromatarrak ulertzen duten
moduan. Plazak, kaleak eta eremu kolektiboak dira hiriaren espazio garrantzitsuenak, bertan
gauzatzen baita hiri-funtzio nagusia: hiritarren integrazioa eta hartu-emanak. Ildo berean,
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katedrala, lonja eta basilika dira hirietako eraikin adierazgarrienak; F. Chuecak “hiri zibila”,
"Mediterraneoko tipikoa” esaten diona da (nahiz eta ez den eremu horretara soilik mugatzen).
Europar hiriak beste kultura-tradizio batzuen eragina ere jaso du: eskandinaviar zibilizazioko eta
zibilizazio anglosaxoiko etxe- eta landa-hiriena, eta Islamaren hiri pribatu eta erlijiosoarena.

Europar hiria bere lurraldearen, bere eskualdearen edo bere estatuaren edo nazioaren sinboloa da
batez ere, eta hiriburua izaten da, maiz, europar hiri hori. Ekonomia-ezaugarri hauek ditu, besteak
beste: salerosteko eta kontsumitzeko gaitasuna, errenta altua, hornidura-beharrak eta luxuaren,
ikuskizunaren eta dibertsioaren erakarpena; askotan bertako zenbait biztanle ahulenen bazterketaren
bestelakoa da eta gizarte-kontraesan larriak sortzen ditu (botere publikoak ahalegin handiagoa edo
txikiagoa eginez saiatzen dira hiriburu handi guztien txanponaren beste alde hori ezkutatzen edo
disimulatzen).

Hiria terminoak, zenbaitetan, ez du europar hirien errealitateen konplexutasuna izendatzen. Eta, hori
dela eta, hobe da, kasu askotan, METROPOLI-BARRUTIari buruz hitz egitea; izan ere, zenbait hiri
biltzen dituzte, bat nagusia, eta besteak bigarren mailakoak, eta elementuek berariazko funtzioak
betetzen dituzten sistema bakarra osatzen dute.

Hiria terminoak zenbait adiera ditu, epe historikoaren edo kultura-esparruaren arabera. Greziako
“polisak” ez du zerikusirik Erdi Aroko hiriarekin; ez dira gauza bera hiri kristaua eta medina musulmana, edo hiri-tenplua (Pekin, esaterako) eta merkataritzako hiri metropolia (New York, esaterako).

Honela ulertzen zuen Alfontso X.a Jakitunak hiria Erdi Aroan: “harresiek itxitako eremua, errebalak
eta bertako eraikinak eta guzti”. Erdi Aroko hiriari buruz ari da, eta garaia hartan ez zen kanpomehatxutik defendatuko zuen harresirik gabeko hiririk ulertzen.

Catillonek, berriz, honela irudikatzen zuen XVIII. mendeko hiria: “Jaun edo printze bat leku
atsegin batean jartzen bada bizitzen eta beste jaun batzuk hara joan eta bertan lekutzen badira,
elkar ikusteko eta gizarte-harreman atseginak izateko, leku hori hiri bihurtuko da”. Hori hiri
barrokoaren kontzeptua da: hiri dotorea eta kontsumitzailea, luxua nagusitzen den hiria.

Erdi Aroko hiriak

Erromatar Inperioaren gainbeherak eta herri barbaroen (hala esaten zieten atzerritarrei erromatarrek)
etengabeko inbasioek K.o. V. mendean eman zioten amaiera Mendebaldeko Erromatar Inperioari
(Bizantziar Inperioak edo Ekialdeko Erromatar Inperioak turkiarrek XV. mende amaieran Konstantinopla hartu arte jarraitu zuen). Erdi Aroan landa-gizartera itzuli zen Europa oro har, eta, edozein
kasutan, defentsa- eta erlijio-funtzioek mugatutako hiri-formetara. Beste zibilizazio batzuetan, berriz,
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hiri-garapenaren aldia izan zen; esaterako, txinatarrean, maienean edo aztekenean eta bereziki
arabiar munduan. Ez da aldi uniformea beraz, eta hiru etapatan edo garaitan zati daiteke:

1. Behe Erdi Aroa. Erromatar Inperioaren erorialdiaren ondorengo aldia da. Germaniarren, godoen,
ostrogodoen, bisigodoen, sueboen, bandaloen, alanoen, frankoen eta abarren inbasioen garaia
da, XI. mendera arte iparraldetik sartu ziren herrialdeen bolada; hegoaldean, berriz, zibilizazio
berri bat agertu zen: arabiarra (almohadeak, almorabideak, etab.). 800. urtean, Karlomagno
Mendebaldeko Inperio Sainduaren enperadore koroatu zuten. “Desurbanizazioaren” garaia da:
Erromaren diseinuari jarraiki sortuta hiriak hustu edo suntsitu egin ziren, desagertu egin ziren
gizartearen eta politikaren zentro eraginkor modura (Erromak 1.500.000 biztanle zituen
Augustoren garaian, baina 20.000 biztanle ingururekin geratu zen). Biztanleria landa-ingurura
itzuli zen inperioaren azken garaiari ekin ondoren. Gizarte-egitura landatarra eta berezia agertu
zen: feudalismoa.
2. XI. mendetik aurrera, biztanleriaren bizi-baldintzak hobetu zituzten zenbait aurkikuntza agertu
ziren: tximiniadun etxea, horma-bularra, kandela, errota hidraulikoa, gurpildun goldea, etab.

Erdi Aroko hiria gotorleku gisa ageri da: bertan babesten dira inguruko biztanleak kanpoerasoren bat izanez gero (burg- germaniar errotik eratortzen dira burgu eta burges hitzak, hirigotorlekuetan bizi zen klase sozial berria adierazten dutenak). Hiriaren perimetro osoa hartzen
zuen harresia, eta ateak zituen, gaua iristean ixten zirenak. Eskuarki, gaztelua izaten zuten
eremurik altuenean eta hedadura zabala izaten zuen ikusmenean.

Merkatua ere bazen, eta bertara joaten ziren nekazariak beren produktuak saldu eta beraiek
ekoizten ez zutena erostera (oihalak, zeramika, tresnak, etab.).

Monasterioak ere garrantzitsuak ziren garai hartan. Erlijio eta kultura-zentroak ziren (liburutegiak
zituzten bakarrak), baina ekonomia-zentroak ere baziren, eta lur-hedadura ikaragarriak zituzten
beren eskuetan. Gainera, zergak kobratzen zizkieten lur haietan bizi zirenei; esaterako,
Siloskoak, Berceokoak eta Clunykoak.
3. Azken epean, XIII. eta XV. mendeen artekoan, hiriak osotasunez garatu ziren. Beren formak
finkatu eta elizari baino burgesiari lotuago zegoen hiri-kultura garatu zen. Erdi Aroko lehenengo
garaiko monasterioak boterea galtzen hasi ziren unibertsitateen nagusitasunaren aurrean;
esaterako, Salamancan, Parisen edo Oxforden. Erdi Aroko hiriak etengabe aldatu ziren, baita
harresiz kanpo zabaldu ere.

Erdi Aroko hirian bigarren (artisautza, beiragintza, zapatagintza, errementaritza, bitxigintza, etab.)
eta hirugarren (merkataritza, legegintza, irakaskuntza, medikuntza, etab.) sektoreko jarduerak
agertu ziren, gremioetan eta korporazioetan antolatuta. Ekonomia kapitalista eta monetario
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hasiberria zen, eta eremu zabala hartzen zuten merkatuek. Atzean utzi zituzten nekazaritzaustiapen feudalen ohiko autokontsumoko ekonomia-unitateak eta truke-ekonomia. Merkataritzaplaza garrantzitsuak izan ziren Italiako iparraldeko hiriak (Genoa eta Florentzia, adibidez) eta
Herbeheretako hiriak (Anberes eta Brujas, esaterako).

Burgesa edo hiritarra ez zegoen basailutzaren lotura pertsonalen edo jaun feudalarekiko
fideltasunaren mende, “glebako jopuak” bezala (haien lurretan bizi ziren nekazariak). Hirietan
gizarte eta zuzenbide-egitura berria sortu zen, eta estatu moderno berriei eman zien bide horrek,
eta, adierazpen altuenean, monarkia nazional handiei (Frantzia, Espainia, Ingalaterra).

X. eta XII. mendeen artean, aurrekaririk gabeko hiri-zabalkuntza izan zen Europan. Alemanian
2.500 hiri sortu ziren, baina ez ziren hogeira iristen 10.000 biztanletik gora zituztenak.

XII. mendearen amaieran agertu ziren hiri handiak: Parisek 100.000 biztanle inguru zituen
(hurrengo mendean 250.000 inguru), eta Florentziak, Genoak, Veneziak eta Milanek
100.000 baino gehiago.

Hiriek izaera propioa lortu zuten, eta arkitekturaren bidez adierazten zen hori, ikur handiak
tarteko: harresiak, ateak, gaztelua, katedrala, gobernuaren jauregiak, lonjak eta merkatuak,
arma-plaza, plaza nagusia, egoitza judiziala, gremio-etxeak, unibertsitateak, nobleziaren luxuzko
etxe handiak (beren leinuaren berri ematen zuen armarri eta guzti), erietxeak.

Espainian, arabiarren inbasioak (VIII. mendea eta hurrengoak) Dueroren harana hustu zuen
eta birpopulaketa erregeek jarraitutako prozesu sistematiko baten bidez gauzatu zen, “hirigutunen” edo “foruen” bidez, hain zuzen (Hondarribiak eta Errenteriak XIII. mendean lortu
zuten hiri-gutuna).

Gasteiz (jatorri bisigodoa) eta Erriberri (baskoi garaituek berreraikia) plaza militar nabarmen
moduan ageri dira Erdi Aroaren hasieran. Toledo zen erresuma bisigodoaren hiriburua.

Hiri bisigodoak ez ziren oso zabalak: Zaragoza, 60 ha; Kordoba, 50 ha; Carmona, 47 ha. eta
zutik iraun zuten harresiek inguratzen zituzten gehienak. Arreta berezia merezi dute arabiarrek
eraikitako hiriek, baina geroago helduko diogu gai horri.

Erdi Aroko hirian zenbait botere zeuden: komunaren botere zibila eta katedralaren edo
elizaren botere erlijiosoa.

Lehenengo boterea udaletxeari edo jauregi komunalari lotuta zegoen; bigarrena, berriz, eliza
nagusiari (hirietan erlijio-ordenen beste tenplu batzuk ere izaten ziren eta, eskuarki, aurre
ematen zieten elkarri; ordenek beren ordezkaritza-esparrua bilatzen zuten).
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Hiri-eremuan eraikin horiek nabarmentzen zituen elementua plaza zen eta, kasu askotan,
plaza eraikin horiei lotzen zitzaien: batzuetan aldamenean egoten zen; beste batzuetan,
berriz, aurrez aurre. Ohikoa zen plaza merkatu gisa erabiltzea (Burgos, Siena, etab.). Baina
bada beste botere bat ere zenbait kasutan, bazterketa-eremua osatzen duena:
unibertsitatearen eremua, hain zuzen. Parisen, adibidez, “La Cité” uhartean dago, eta bertan
dago katedrala; “La Ville” eskuineko ibaiertzean dago, eta udaletxea dago bertan; ezkerreko
ibaiertzean, berriz, “Université” dago.

Kale-sarea oso nahasia izan ohi zen, baina beti identifika zitezkeen sektoreak, bai monumentuei
erreparatuz, bai zenbait bide-trazatu nagusiei erreparatuz, eta horrek hiri osoaren diseinuaren
ideia orokorra ematen du. (Sienan, muinoen maldari jarriki udaletxearen eta katedralaren artean
bat egiten duten hiru kale daude). Forma erabat baldintzatzen zuten lurraren orografiak eta
harresiaren obrak; izan ere, hori ez aldatzen saiatzen ziren eskuarki. Horrek kontzentrazioaren
fenomenoa eragin zuen, hiri-lurra ahalik gehiena aprobetxatuz eta ahalik altuena eraikiz.

Erdiguneak ahalik gehiena bete ziren: hiriko jende aberatsa lekutu zen bertan, eta bertan eraiki
ziren erabilera publikoko eraikinak. Biztanleen bizitza, higienea, eraikuntza eta abar arautzen
zituzten ordenantza asko izan baziren ere, Erdi Aroko hiriak ez ziren, eskuarki, uniformeak.

Hiri kristauek bazuten bereizgarri bat: entitate juridikoa zuten, estatutu bat bertako biztanleentzat,
eta kontzilioaren bidez hartzen zuten parte baterako erabakietan. Erregeak “foruak” edo pribilegioak ematen zizkien hiri askori (tratamendua bertako biztanleentzat, zergak edo herentziak
kobratzeko eskubidea, etab.). Hiri musulmanak espainiar Estatuan sartu zirenean, diseinuaren
zati handi bat kontserbatu zen.

Harresiak harlangaitz-hormak erabiliz eraiki ziren oro har (Avila) eta barrutiaren azalera ez zen
berdina izaten kasu guztietan: Leongoak 40 ha zituen; Burgoskoak, 45 ha.; Valladolidekoak,
150 ha.

Hiriaren egitura ere aldatu egiten zen hiri batetik bestera; harresiak erdigunea mugatzen bazuen,
estua izaten zen barrutiak; etxebizitzak, berriz, altuak izaten ziren eta kalean mailakatuta egoten
ziren. Behe Erdi Aroan, arkupeak edo karrerapeak zabaldu ziren, eta zaharrenak egurrezkoak
dira. Zutikoak erabiltzen zituzten, goiko zapatak zurkaizteko .

Araudiek kaleak garbitzera behartzen zituzten bizilagunak, bakoitzak bere etxearen aurrealdea
garbitu behar baitzuen gutxienez. XIII. mendetik aurrera, zolaketa sustatu zen; Sevillan
adreilua erabili zen eta Segovian eta Burgosen galtzada-harrizkoa. Zenbait foruk, berriz,
estolderia sustatu zuten; Albarracingoak edo Bartzelonakoak, esaterako (hau kontatzen zen
1494. urtean: "Bartzelonak, zati handienean, lurpeko hoditeria eta ubideak ditu, eta, horien
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bidez, itsasora hustuko dira sukaldeetako hondakinak eta zikinkeriak.”). Zenbait hirik ibaiak
edo errekak baliatu zituzten urez libratzeko (zenbait adierazpide sortu ziren errekak
izendatzeko; Tuteran “Merdancho”, adibidez). Bilbon arrazionalizatu egin zen, “zazpi kaleek”
hondakin-urak gainazaletik ibairaino eramango zituen malda izatea lortu arte.

Kalea ez zen azpiegitura soila. Denboraren poderioz, hiriaren zalaparta eta bizitasuna islatuko
zuen ispilua izango da, eta aurrerapen ugarik lagundu zuten horretan; esaterako, XIV. mendetik
aurrera hormetan piztutako “zuzien” bidezko lehen argiztapenek.

PLAZAK IREKITZEA
Plazak ugaritu egin ziren merkataritza garatzean. Hasieran harresiz kanpo egiten ziren salerosketek errebalek hartu zituzten. Zenbait forutan (Plasencia, 1180) salerosketak plazan soilik egitea
agintzen da. Erdi Aroko giroa ulertzeko, merezi du zenbait plaza zahar bisitatzea; esaterako,
Huescako Ainsa eta Pau (Girona). Arkuen bidez irekitako karrerape zabalak dituzte. Plaza festetarako, jolasetarako, antzerkirako, zezenketetarako, torneoetarako eta abarrerako erabiltzen zen.

Ugariak dira karrerape arkupetuak eta egurrezko edo harrizko zutabeak dituzten plaza bikainen
adibideak, bilbadurazko egiturako eraikinek inguratuak (egurrezkoa, eta adreiluzkoak edo
harrizkoak); esaterako, Medina de Riosecoko, Tordesillasko, Durangoko eta Iruñeko plazak.
Plaza nagusiaren kontzeptua sortu zen. Etxeek bi solairu izan ohi zituzten, harrizkoak, aberatsa
izanez gero, eta ia guztiek zuten sotoa. Teilazko teilatua izatea derrigorrezkoa izan zen.
Komundun etxeek ez zuten kalera eman behar eta bainugela zegokien eraikin publikoetarako
erreserbatu zen, bizitoki handietan izan ezik; haietan igerileku moduko bat egiten zen. Leihoetako
beirak urriak ziren, garestia zelako, eta leiho-ateen bidez ordezkatzen ziren.

XI. mendearen erdialdean, azkartu egin zen hiri-prozesua, muga urrun zegoelako nahiz Santiago
bidetik igarotzen ziren jendearen eta salgaien sustapenaren eraginez. Batzuetan, zentro sustatzaile bat egon zen; esaterako, errege-etxea (Naiara) edo hiribildua (Logroño). Ia guztien asmoa
ibaiaren igaroa bilatzea zen eta bide nagusiaren inguruan kokatzen ziren etxeak eskuarki
(Lizarran, “Merkatu kalean”, bide malkartsuko mendiaren oinetan, gazteluen arteko mendimazelan, “judutegia” lekutu zen). Santiago bidetik kanpo, garrantzia hartu zuten XII. mendean
Galiziako Pontevedra hiriak eta Ridaeoko, A Coruñako eta Baionako portuek. Ekialdean,
Gipuzkoa eta Araba Gaztelan sartu ziren, eta Gasteiz eta Tolosa hiritartu ziren; Kantauriko
itsasertzak lau portu elkartu zituen “Hermandad de la Marina” erakundean. Begoñari izena aldatu
zitzaion, eta Bilbo izango zen aurrerantzean. Lurralde zabala zuen. Artileak eta burdinak
itsasoaren bidea egiten zuten, eta horrela sortu zen garaiko merkataritza-portu garrantzitsuena.
Durangok, Agurainek eta Bermeok lauki-forman diseinatu zituzten kaleak, Frantziako bastiden
antzera.
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(Europako zenbait lekutan, oinplano erregularreko hiri ugari fundatu ziren XI. eta XII. mendeetan,
eta Erdi Aroko hirien ezaugarriei eutsi zieten. Fundazio horiek islamari konkistatutako lurretan
egin ziren Iberiar Penintsulan; “kastro" esaten zaie, edo “bastida” Frantziako hego-ekialdean.
Beren bereizgarria diseinuaren antolamendua da: kaleak angelu zuzenean ebakitzen dira).

Alfontso VI.aren erregealdian, defentsa-hiri handiak garatu ziren; Toledo konkistatu ondoren,
“harresitutako” hirien sistema bat zegoen; esaterako, Avila, Segovia eta Salamanca. Avilako
harresia laukizuzen itxurakoa zen, 400 x 900 luzerakoa. Beste batzuek diseinu zirkularreko
harresiak zituzten; esaterako, Madrigal de las Altas Torres hiriak.

Islamiar hiria

Etxe-hiriaren eta hiri zibilaren artean dago islamiar hiria: “Zure etxe barrua —dio Mahomak—
santutegia da". Hiri musulmana bizitza pribatuari eta bizitzaren beraren zentzu erlijiosoari jarraiki
antolatzen zen. Etxe musulmana, berriz, kanpora hermetikoki itxitako barrunbea zen, eta,
gainera, mozorrotua. Arabiar kalezulo bihurriek, bihurgunez eta pasabidez beteek, kamuflaje
bikaina diseinatzen zuten. Inoiz ez dakigu hormen atzean jauregi bat dagoen, ala etxe miserable
bat. Bizimodua barrukoan egiten zen, kanpo-itxurarik gabe, eta fatxadarik gabeko hiri zailak
sortu ziren horrela. Hiri klasikoaren aurkakoa dela esan daiteke; izan ere, hiri horretan
eszenatokia eta fatxada dira elementu nagusiak. Egoera horretan, etxeko bizitza patioaren
inguruan gauzatzen zen. HIRI MUSULMANEAN KALERIK EZ DAGOELA esan daiteke; izan ere,
etxearen agerpena saihestea da helburua. Ez dago plazarik ere harreman publikorako elementu
gisa. Plazaren funtzioa ere patioak betetzen du, kasu honetan, meskitakoak; baina ez du funtzio
politikoa, erlijiosoa baizik, gizarte-bizitzako funtzioaren bestelakoa, beraz. Bizitza hartzen zuen
elementua, eta gizakiaren zalapartak hartzen zituena, azoka, merkatua edo bazarra zen.

Hiri musulmana bizitza pribatuari eta bizitzaren beraren zentzu erlijiosoari jarraiki antolatzen zen
eta hauek dira bere egiturari zegozkion elementuak: etxea, kalea, plaza, eraikin publikoak eta
bere kokapenaren barruan definitzen zuten mugak, eskuarki harresituak kasu honetan ere. Ildo
horretan, formula BARRUTIK KANPORAko antolaketa zen: etxetik kalera. Mendebaldeko
herrietan, berriz, aurkakoa gertatzen zen: aurretiaz diseinatutako kaletik (plana izanik edo izan
gabe), beren lekua hartu zuten etxeek. Hiri musulmanean etxeak behartzen zuen kalea bere
lekua aurkitzera, etxeek uzten zituzten hutsuneetan. Horregatik aurkitzen ditugu kale bihurriak
eta nahasiak hainbat hirigunetan; esaterako, Fezen, Marrakechen, Samarcandan eta El Cairon.
Zaila da halakorik aurkitzea beste kultura batzuetan.

ATEA ATARI. Erdi Aroko hiri guztiek, harresituta zeudenez, ateak zituzten (segurtasun-elementua
izateaz gain, kontrolerako eta zergak ordaintzeko elementua ere bazen), baina hiri musulmanean
izaera erabakigarria zuten: hiriaren atari handi modukoa zen eta bertan egiten zitzaion harrera
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bisitariari. Hiri islamikoa hiri sekretua zen: ez zen ikusten, ez zen erakusten, ez zuen aurpegirik.
Kalea mendebaldeko hiriaren aurpegia zen, noblearen jauregia, burgesaren luxuzko etxea, eraikin
publikoa, eliza eta abar agertzen zituen erakusleihoa eta, eskuarki, apaingarriak izaten zituzten:
ezkutuak, leihateak, balkoi jarraituak, solairuak, behe-erliebeak, teilatu-hegalak, kasetoidurak,
beirateak eta abar; aberastasunaren eta edertasunaren kanpo-harrokeriak, hain zuzen. Baina hiri
musulmanetan ez zen halako kalerik. Meskitetako minareteak eta almadrabetako eta madrazetako
(eskola koranikoak) ateak soilik aurkituko ditugu, baina apaingarria, oso aberatsa eta xehetasun
handikoa, barruan egon da, gordeta, babestuta.

Nahikoa da zenbait eraikin ikustea arabiar arteko iztukuen, begizta-sareen eta polikromatutako
egurrezko sabaien mailaz eta kalitateaz jabetzeko, edo barruko patioen, iturrien eta lorategien
bikaintasunaz gozatzeko; esaterako, Granadako Alhambra eta Sevillako errege-alkazarrak.
(Pierre Georgesek honela deskribatzen zuen Damasko: “Hiri zaharrak kontraste ezaguna du,
Mediterraneo musulman osoan etxebizitza-auzoen eta merkatarien kaleen artean aurkitzen
dena. Lehenengoa kale estuen mordoa da eta, askotan, etxeen irtenguneek estaltzen dituzte;
gainera, kalezulo itsuetan amaitzen dira batzuetan. Etxe baxuak, buztin-hormez eta egurrez
eraikiak, jakin-minari itxita daude. Ez dago irekigunerik, sarrerako atea izan ezik. Goiko pisuko
leihoak burdin hesia jarrita dute, edo sareten zursareen bidez ixten dira. Baina biztanleak
gehiegizko kolore nahasteaz agertzen dira azokan, auzoko merkatuan edo nagusian. Hor
ageri da Ekialdearen beste aurpegia, jendetzaren zarata eta espezieen, hautsaren eta
izerdiaren usain min eta guzti").
* Atzerritar bisitaria galdu egingo da merkatarien auzo horietako labirinto-formako edozein
kalezulotan gidari batek laguntzen ez badio. Zati modernora irtetean, zirkulazio kaotikoa eta
zoratzeko moduko bozina-soinua aurkitu ohi ditu (El Cairo, Istanbul, etab.).

Ekialdeko hiribildu bati alminar edo minarete baten gainetik begiratzen badiogu, terrazen segida bat
ikusiko dugu: bertan astintzen dira alfonbrak, eta bertan lehortzen da arropa eguzkitan. Noiz behinka,
barruko patio baten zuloa agertzen da, eta zuhaitz banaka batzuk ateratzen dira bertatik. Kaleen
diseinua galdu egiten da, eta dorre eta kupula batzuk nabarmentzen dira. Arabiar hiriak harresituta
zeuden, kristauak bezala. Nukleo nagusian edo “Madinan” meskita nagusia, madrasa, merkatua eta
merkataritza-kaleak zeuden.

Han betetzen zituzten betebehar erlijiosoak eta merkataritza-funtzioak, eta bertan konpontzen
zituzten administrazio-arazoak. Gero, bizitegi-auzoak egoten ziren eta, azkenik, errebalak ("rabad"),
batzuetan harresituta, harresi nagusian sostengatuz. Auzo askotan, lanbideen edo bizimoduaren
arabera biltzen zen jendea (larruginak, eltzegileka, ehuleak, etab.). Buztin- edo harlangaitz-hormez
egindako hesi horiek zenbait atetan zeuden.

Harresi-barruan iturririk ez bazegoen, edo bertatik ibairen bat igarotzen ez bazen, irtengune bat
abiatzen zen handik, dorre batean amaitzen zena, gertuen zegoen ur-ibilguraino (Sevillako Urrezko
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dorrea, esaterako). Arabiar dorreak angeluzuzenak edo poligonalak dira, inoiz ez zirkularrak, kristaudorreak bezala.

Espainiar hirietan (bereziki hegoaldean) ahalegina egin behar izan da latindar hiri hiztuna eta
dialektikoa eta islamiar gizartearen hermetismoa bateratzeko. Arabiarrek garatze-bidean zeuden
hiriak, hiri jendetsuak fundatu zituzten; esaterako, Cordoba, Almeria, Mallorca eta Valentzia. Baina
aldatu ere egin zituzten hiri batzuk; esaterako, Zaragoza eta Toledo.

Errenazimendua eta Barrokoa. Ideal baten bilaketa
Errenazimenduko arkitekto handiek ezin izan zuten hiri idealak, espazio ordenatuen eta eraikuntzaren
uniformetasunaren arteko oreka gordetzen zuten hiriak irudikatzeko tentazioa baztertu.

Urrezko Mendearen hasieran hasi zen ideia hori errealitate bihurtzen, Penintsulan Plaza Nagusiak eta
Amerikako kontinentean hiri berriak sortu zirenean; esaterako, Mexiko, Cuzco eta Buenos Aires. Gizarte- eta
ekonomia-krisiaren eta Barrokoko hirigintza kaotikoaren ondorioz, ordea, zaila izan zen hori betetzea.Italiaren
kasuan, Errenazimenduak Antzinarorako eta greziar eta erromatar ordena klasikoetarako itzulera dakar.
Garaitza-arkuak, jauregiak eta elizak egin ziren, parke eta lorategi publikoak eraiki ziren, eraikinen artean
galdutako monumentuak isolatu ziren, eta estatua bidez apaindu ziren bide publikoak eta plazak. Kezka
estetikoek gidatu zituzten eraikuntzak nahiz hirigintza, eta orduan hartu zuten egungo fisionomia Italiako hiri
errenazentistek. Arkitekturaren eta estetikaren dualtasunaren adibide bikainak aurki ditzakegu hiri monumentaletan; izan ere, begiak gorarazten dituen handitasuna eta edertasuna dute. Adibideak zenbatezinak dira:
katedralen kupulak, Florentziakoa, esaterako; Erromako San Pedro eta Veneziako San Markos plaza
bikainak, etab.

Kultura horren gunea Florentziako Toskana izan zen. Medici sendia zientzien eta arteen mezenasa
izan zen, eta 1453an turkiarrek hartutako Konstantinoplatik ihes egindako teknikariak eta artistak
babestu zituzten. Horretaz gain, Florentziara eraman zen Ekialdeko Erromatar Inperioaren liburutegia,
Antzinaroko jakintza guztia jasotzen zuen testuak zituena, alegia. Neoplatonismoak hau planteatzen
zuen: “Jainkoaren perfekzioa edertasunaren bidez islatzen da munduan”. Edertasuna eta proportzioa
gidatzen zituzten arauak zenbakietan eta geometrian zeuden. Baina greziar eta erromatar ereduak
berpizteari, kristautasunaren mila urteko historia erantsi behar zaio.

Erdi Aroko kolektiboa utzi duen artista "izaki berezia, hautatua" izatera igaroko da gizartearentzat, eta
munduan perfekzioa hezurmamitzea izango da haien ardura, Jainkoaren isla modura. Edertasuna
kontzeptua hertsiki lotua dago harmonia kontzeptuari. Harmonia proportzioaren, simetriaren, KANONaren
edo obra ororen diseinu-arauen bidez irudikatzen da, irizpide edo modulu batzuei jarraiki. Gizateriaren
historian leku pribilegiatua duten izenak dira eta osotasunaren ikuskera dute: teknikariak, artistak eta
filosofoak. Michelangelo pintorea (Sixtoren kaperako freskoak), eskultorea (Pietatea) eta arkitektoa eta
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hirigilea (Campindoglio plaza) zen; Leonardo pintorea (Gioconda), makina-diseinatzailea, matematikaria,
arkitektoa eta abar zen. Eta zerrenda luzea da: Brunelleschi (Florentziako katedralaren kupula), Botticelli,
Rafael, Tiziano, Piero della Francesca, Dürer, etab.

Pentsamendu errenazentistan, objektuek era autonomoan egon behar zuten espazioetan, eta hiriak
bikain eraikitako bolumenen batura izan behar zuen. Bolumen edo eraikinek ez zuten laguntzarik
behar, eta abstraktuak ziren inguruneari erreparatuz. FATXADA KONPTZEPTUA DESAGERTU EGIN
ZEN eta bolumen perfektu baten “kanpoko aldea” kontzeptua hasi ziren erabiltzen. Garaiko pinturetan,
hirien ideal horiek agertzen dira. Arkitektoen kezketako bat forma ideala izan zen.

Albertik, arkitekturari buruzko tratatuan, etxe handi baten moduan definitzen du hiria eta eraikin
pribatuak izaten duen ordena nagusitu behar zela zioen, kale zabalak eta zuzenak izanik, eta alboetan
atariak eta eraikuntza erregularrak. Leonardo da Vinci, epidemia baten ondoren Milan deszentralizatzeko
garaian, gehiago arduratuz zen antolaketa funtzionalaz forma idealaz baino; etxebizitzak lurretik bereizita
egotea proposatu zuen, plataforma baten bidez, eta oinezkoentzako igarobideak eta bainu publikoak
izatea, eta eskailerak ertzetan. Plataformei eusten zieten arkuterietan eta lurraren mailako espazio
hutsetan merkatuak jarriko lirateke; kanpotik ibiltzeko lekua egongo litzateke, kaleak ibilgailuentzat
izango lirateke eta lurpean obra sanitarioak egongo lirateke.
Hiri “idealari” buruzko lanen artean Filareterenak 1 izan zuen eragin handiena. Hiri horren forma lortzeko,
bi lauki forma ortogonalean jarri eta zirkulu batean sartzen dira. Hiriaren erdigunean, plaza nagusia egongo
da, albo batean printzearen jauregia (gobernua) eta aurkako alboan eliza nagusia. Beste alboetan, milizien
buruaren jauregia (koartela) eta merkatuak: bat eguneroko kontsumorako objektuena eta bestea makinena
(gauza iraunkorrak). Plazaren erdian, depositu handi bat egongo litzateke, kanila eta guzti, hornidurarako, eta
guztiak irekiko lirateke kaleak garbitzeko, zikinkeria harresietako zulora bultzatuz. Kaleek sistema bikoitza
izango lukete; bata, erradiala, plazatik harresiaren angeluetara; bestea, eraztun-itxurakoa, kale bakarrekoa,
eta erradialekin gurutzatzean, elizak eta plazak egiteko espazioak osatuko lirakete. Kale erradialak
arkupedunak izango lirateke eta haietako batetatik igaroko litzateke akueduktua. Errenazimenduko hiri
“idealak” proiektu hutsak izan ziren ordea. Hiri errealitatean ez zuen ia eraginik izan hiriaren diseinuari
zegokionez, bai, ordea, eraikuntzaren tipologiari zegokionez. Artista eta arkitekto handiek (Leonardo, Alberdi
edo Filarete), Vitrubioren 2 tratatuei jarraiki, hiri funtzionala proposatzen zuten; hau da, erabilerara egokituko
eraikinak zituena. Artista horien proiektuak ez ziren inoiz zehaztu, baina hiriaz zuten ikuspegiak hirigintza
modernoaren oinarriak aurreratu zituzten; hau da, espazio ordenatua, funtzioetara egokitutako eraikinak eta
espazioa haien izaerara egokitutako espazioak.

1

Erromatar arkitektoa, Julio Zesarren garaikoa. Ordena klasikoak aztertu zituen eta 1486. urtean Erroman argitaratu zuen tratatua

azterketaren oinarria izan zen errenazimenduko arkitektoentzat, ordena horiei jarraiki diseinu arkitektoak egiteko erregelei eta
kanonei dagokienez: dorikoa, jonikoa, korintiarra, toskanarra eta konposatua.
2

Florentzia 1400, Erroma 1465. Besteak beste, Milango erietxea diseinatu zuen, eta karratu batean inskribatutako gurutze grekoko

oinplanoa zuen; gerora, erietxe askotan erabiliko zen diseinu hori (Santiago, Granada). Garai hartako hirigintzari buruzko
lehenengo tratatua idatzi zuen.
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Espainiar Estatuko arkitektura errenazentistaren adibide onenak Ubedan eta Baezan (Jaen),
Granadako erdigunean, Alcala de Henaresen eta Lerman (Burgos) daude. Euskal Herriari dagokionez,
errenazentistak dira Oñatiko hirigunea, San Telmo eraikina edo Hondarribiko gotorlekua.

Iberiar Penintsulan, arabiarrei konkistatutako hirien okupatzaile berriak (1492an erori zen Granadako
azken gotorlekua) ez ziren arduratu kaleetan eta plazetan diseinu berriak sartzeaz; okupatzaile haien
lehen kezka konfiskatutako etxebizitzan beren blasoia 3 jartzea zen, etxeak beste kulturako ezaugarri
bereizgarriak izan arren (kanpotik barrura eraikia eta fatxada ia itsuak zituela). Biztanle kristau berriek
bere horretan eutsi zioten hiribilduen eta hirien jatorrizko egiturari.

Garai hartako gertaera garrantzitsu bat aipatu behar da: SORTU-BERRI ZEN HIRIGINTZA,
Gradanako Erresumako biztanlerik gabeko eremu zabalak kolonizatzeko eta birpopulatzeko beharrak
eragindakoa. Diseinua bakuna eta funtzionala izan zen, kanpamendu militarraren antzekoa. Erregelaren
eta sokaren bidez, hirigintza erabat praktikoa gauzatu zen, karratu bidez, eta diseinu hori esportatu zen,
gerora, Amerika kolonialeko hiri handietara. Prototipoa Santa Fe hiribildua izan zen. Hiribildu hori
Granada hiriaren setioan eraiki zuten Errege Katolikoen, higadura-estrategia baten baitan. Itxaronaldi
luze hartan, hiritik 10 km ingurura jarri zen kanpamendua, Genil ibaiaren ibarrean, baina kuartela
besterik ez zena ehun mila biztanle baino gehiagoko hiri bihurtu zen, infanteak, zalditeriak, animaliak eta
abar kontuan hartuta. Sute batek denda guztiak suntsitu zituen eta ingeniari militarrek hiri-gotorlekua
eraikitzea erabaki zen. Hiria harresi bidez mugatu zen eta, formari dagokionez, laukizuzena zen, bi kale
nagusik gurutzean osatutako lau zatitan bereizia (gogoan izan erromatar diseinua); lau zati horietako
bakoitza etxadi edo kuartel txikitan banatzen zen, eta kaleak estuagoak ziren, etxebizitzek edo
barrakoiek (bi solairu, behekoa ganaduarentzako) definituak. Erdian, plaza, zabala eta angeluzuzena,
eraikin nagusiek mugatua: eliza, kabildoa, erietxea, etab. Azken batean, funtzio askotara egokitzeko
moduko barrunbe zabala zen, baina helburu militarretarako: ARMA-PATIO HANDI BAT, banaketa
sinplekoa, tropak azkar mugitzeko eta kontzentratzeko barrunbea barruan nahiz kanpoan. Kontrako
lurraldeetan zuen aldakortasunagatik eta funtzionaltasunagatik, horixe izan zen diseinu zabalduena
hasieran Andaluzian eta ondoren, Kanarietan eta Amerikan (Puerto Real, Las Palmas, La Orotava, La
Laguna, Portobelo, Santo Domingo, Habana, etab.).

Gotorlekuak hirien diseinuan lehentasuna izaten jarraituko zuen XVI. mendean, arabiarrak
kanporatuta izan arren; Karlos V.aren garaian, defentsak indartu ziren, altueran baino, zabaleran,
artilleria agertu baitzen hegoaldean nahiz iparraldean, A Coruñatik Hondarribira (gerrak Frantziarekin,
turkiarren eta kortsarioen inbasioak, etab.).

Errenazimenduko hiri-ikusmoldeak defentsa-gerrarako diseinatutako makina izaten jarraitzen zuen.
Harresiak funtsezko elementu izaten jarraitzen zuen, Madrilen, esaterako; bertan ezarri zen gortea
XVI. mendearen amaieran.
3

birkonkistaren berezitasunak, dinastiaren balio feudalak eta odola, esaterako.
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Kasu larria izan zen Sevillakoa garaia hartan; izan ere, Europako bigarren hiri bihurtu zen, Parisen
atzetik, bere portuaren indarra zela eta. Portu hartan mundu berritik zetozen aberastasunak husten ziren.
Sevillak arabiar harresi zaharretan itxita jarraitzen zuen, eta hori oztopoa zen hiri-garapenerako.

Hiri seguruetan eta gerrako frentetik urrun zeudenetan harresiaren eginkizuna zalantza jartzeko
erresistentzia horrek bazituen beste arrazoi batzuk, defentsa-izaeraz gain: harresiko ateetan kobratzen
ziren pertsonen eta salgaien gaineko zergak eta osasun eta segurtasun-kontrolerako ere erabiltzen ziren,
susmagarrien aurrean (lapurretak, izurria, etab.). Harresiak haizetik babesten zuen barrualdea (haizeak
gaixotasunak barreiatzen zituen uste zuten) eta, erreboltarik izanez gero, egoera modu logistikoan kontrola
zitekeen. Arrazoi horiek guztiak zirela-eta, harresiek lehenengo mailako elementu izaten jarraitu zuten
hirien osaeran XVII. mendera arte (izan zen salbuespenik, ordea; zenbait hirik oztopo hori zeharkatu eta
harresiz kanpo zabaltzeari ekin zioten: Sevillak eta Bartzelonak XVI. mendearen erdialdean, esaterako).

Penintsulako mugetako bakealdiaren ostean, garapen- eta oparotasun-etapa bat izan zen. Gaztelako
hiriak hedatzen ari ziren (goraldi berezia izan zuen artilearen merkatuak); esaterako, Segovia, Avila,
Salamanca, Medina del Campo eta Valladolid. Despeñaperrosetik hegoaldera, bide horri jarraitu zioten beste
herri batzuek, bereziki Indietatik ekarritako aberastasunak igarotzen ziren bideetan kokatutakoek.
Segurtasuna behar zen bide haietan eta Santa Feren eskemari jarraitu zieten herriak sortu ziren; hau da,
perimetro ortogonala, eta plaza nagusi handia, kale nagusiak bertara irteten direla. Kaleak luzeak eta
zuzenak ziren eta harresiak bi ate nagusietarantz irekitzen ziren, Iparra-Hegoa ardatzaren baitan. Bigarren
mailakoak ere bazeuden, laborantza-lurretarantz joatekoak. Etxebizitzek bi solairu zituzten, eta uniformetasun
militarra. Hirigintza pragmatikoa zen, apaindurarik gabekoa eta berdintasunezko espirituduna. Eta horrela
ekin nahi zitzaion kolonizazioari. Horren adibide garbiak dira Amerikako espainiar hirien jatorrizko diseinuak;
denboraren poderioz, jauregiak eta jauretxeak eraiki ziren, penintsulako estiloari eta arkitekturari jarraiki
(bereziki estremadurarra eta gaztelarra: barruko patioak, balkoi jarraituak, etab). Arkitektura koloniala izenez
ezagutzen dena osatu zuten horrela, eta horren adibide nabarmenak dira Hispanoamerikako hiri batzuk;
esaterako, Cuzco, Lima, Habana, Merida, etab 4 .

Garai hartako zenbait hiri mezenasgoaren fenomenoaren bidez garatu eta edertu ziren. Beren
gizarte-garrantzia nabarmendu nahian, noble handiek (duke titulua da erregeak emandako maila
handieneko titulua) bere etxebizitzak Italiatik ekarritako estilo errenazentistara moldatzen hasi ziren.
Patronazgoak ekipamendu zibileko hainbat obra egin zituen: zubiak, iturriak eta galtzadak. Baina
karitate-obrak (erietxeak) eta kultura-obrak (liburutegiak) ere egin zituen. Dukearen jauregiaren ondoan,

4

Karlos V.aren erregealdian, Indietako Kontseiluak Kontinente Berriko hirien fundazioa arautzen zuten legeak atera zituen.

Besteak beste, bideen eta plazen antolaketa “erregela eta soka” bidez diseinatuz egitea gomendatzen zen, plaza nagusitik abiatuta.
Felipe II.aren ordenantzak xeheagoak dira: “plazaren alde bakoitzetik kale nagusi batek atera behar du; hau da, lauk. Ertzek lau
haize nagusiei begira egon beharko dute, eta beste bi kaleren abiapuntua izan beharko dute”. Erabakitzen da, halaber, plazaren
inguruan eta lau kale nagusietan atariak izan beharko direla eta izkinako zortzi kaleek libre atera behar dutela.
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beste eraikin batzuk eraiki ziren: elizetatik hasi eta unibertsitateetara arte. Plaza dukearen eraikinak
ematen zuen aldetik erabat irekitako zabalgune handia izaten zen, eta multzoaren homogeneotasuna
nabarmentzen zuen.

Hauek dira Errenazimenduko hirigintzan eta arkitekturan nabarmentzen diren multzoak: Sigüenza,
Pastrana, Medinaceli, Alba de Tormes, Osuna eta abar XVI. mendean, eta Lerma eta Olivares
XVII. mendean.

Lerro horizontalak eta forma geometrikoak nagusi dituzten eraikin handi eta soilekiko gustu berria ezarri
zen Felipe II.aren garaian; horren adibideak dira Escoriala monasterioa edo Balsaingo edo Aranjuezeko
jauregiak.

Garai horretakoa da Valladolideko plaza nagusia, gerora etorriko zirenen erreferentzia-puntua.
Adituen arabera, garai hartako hirigintzari egindako espainiar ekarpen egiazkoena da. Plazaren bidez,
espazio puru huts hark eraikinek adinako protagonismoa bereganatu zuen lehenengo aldiz; izan
ere, jarduera ugari gauzatzen ziren bertan: merkataritza eta salmenta ibiltaria, justak, autofedeak,
zezenketak. Atzealdean, kabildoaren eraikina zegoen; eraikin horren arkupe zabal eta altuak eguraldi
txarra eginez gero jarduerak bertan egiteko ziren. Publikoa eta pribatua batera bizi ziren espazio
horretan. Laster jarraituko zioten beste hiri batzuek ere; esaterako, Toledok (zocodover) eta geroago
Madrilek (1671), Juan de Herreraren proiektuari jarraiki. Oinplano erregularra du eta eraikuntzak
simetrikoak dira, bi eraikuntza nagusien fatxadak aurrez aurre daudela (okindegiaren etxea eta
harakindegiaren etxea); Felipe II.ak eskatutako eraikuntza-zorroztasunaren adierazle fidela da.
Valladolideko plaza gainditzeko nahia hainbat ezaugarritan nabari da: eraikinak handiagoak dira eta
horiek eraikuntza bakar batean egiten dira, kaleen kalemuturrean itxitako arkuen bidez konponduz
(zertxa-zumitzezko arkua, etab.). 1655eko da Vatikanoko San Pedro plaza. Berninik diseinatu zuen eta
arkitektura barrokoko maisu-lana da. Erdigunetik urruntzen diren bi beso zuzen eta bi oker ditu, eta
obeliskoa eta bi iturri biltzen ditu.

GAINBEHERA ETA KRISIA. Barrokoko (XVIII. mendea) hiri-espazioen zehaztapen eskasa garai
hartako gizartearen krisiaren zantzua da: Altxor publikoa agortzen zuen etengabeko gerrak Europan,
izurriak etengabe, uzta txarrak, etab.; horren guztiaren ondorioa izan zen exodoa edo irteera, kasu honetan
landatik hiri handietarakoa. Amerikako urrea eta aberastasuna ez ziren jada lehenago bezain ugariak eta
eliza, kontrarreformatik, botere absolutu bihurtu zen, monarkiarekin batera, eta haren ateetara jotzen zuten
behartsuek. Kleroa hazi egin zen kopuruari dagokionez; izan ere, mantenua zen batzuentzat, eta
erreklutatze militarretik ihes egiteko modua beste batzuentzat. Eta eliza zen ekimena zeramana, gainera.
Horren ondorioz, ugaritu egin ziren komentuak, kaperak eta otoiztegiak; irudi erlijiosoen garaia ere izan
zen: gero eta gehiago apaintzen ziren (barroko churriguerreskoa), eta fenomeno estetikotik haratago joan
zen. Fatxadako arkitektura praktikatzen hasi zen (eliza barruan ere erretaulak irudiz eta apaingarriz jantzi
ziren). Gehiegizko plastikotasuna hiriak erabat betetzen zituzten masa ezjakinak hunkitzeko sugestio-bide
bat zen. XVII. mendeko debozio-boladak azaltzen du kaleetako eta plazetako erlijio-toponimia, edo
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gertueneko komentuek, bestela (Las Comendadoras, Santa Kruz, etab.). Garai horretakoak dira
eszenografia erlijioso historikoak, prozesioak, penitenteen desfileak, autofedeak, heretikoren bat sutan
amaitzen zirenak (inkisizioak “egiazko fedea” ezarri zuen); azken finean, monotonia hausten zuen
ikuskizuna zen.

Tenpluen kanpoaldea hiriaren erreferentzia-gune bihurtu zen, gizarte-hitzorduen eta beste hainbat
jardueren (bizarginak eta hortz-ateratzaileak, eskribauak, txotxongiloak, etab.) lekua.

Landa-eremutik oraindik ere harresituta zeuden hirietarako exodoak areago nabarmendu zuen pilaketa
(Madrilek 20.000 bizilagun zituen Felipe II.aren erregealdiaren hasieran, eta 100.000 XVII. mende hasieran;
lehenengo epe horretan 3.000 etxebizitza zituen eta bigarrenean, 8.000). Etxeek patioak eta eskorta zabalak
zituzten lehen, baina orubeak gero eta txikiagoak izaten hasi ziren, etengabeko partzelazioen ondorioz.
Etxebizitza-eskaeraren (alokairua) aurrean, gainera, gero eta altuagoak eta kalitate txarragokoak ziren
eraikinak. Emaitza, bada, hirigune metatua eta osasungaitza izan zen.

Estolderia ezari, eskorten eta putzu itsuen desagerpena erantsi behar zaio; elementu horiek biltzaile
higienikoen funtzioa betetzen zuten eta, aurrerantzean, kaleek izango dute funtzio hori (“agua va” ospetsua).
Zolatu eta argiztatu gabeko kaleak lokatz- eta zikinkeria-basadi bihurtu ziren, eta garai hartako lekuko fidel
F. De Quevedok kontatzen duen moduan, "zelategi edo pixontzi" egokiak (ugariak dira Madrileko kaleak eta
plazak ezagutzen zituzten zikinenak zirela zioten garai hartako bidaiarien testigantzak). XVII. mendean zehar,
ez zuen argiteria publikorik izan Madrilek. Hurrengo mendean izan zuen: nahiko berandu, beraz, Europako
hiriekin erkatuz gero. Ilustrazioaren aire berriak barrokoko gabeziak eta desordenak konpontzen hasi ziren.
Desordena eta gabezia horien jatorria kaleen estutasunean eta bertako eraikinen pilaketan dago eta horrek
gurdiak igarotzea zaildu, eta saneamendu-sistema prekarioa izatea eragiten zuen.

Hiri erdiguneko pilaketa zela-eta, hiria harresiz kanpo zabaldu eta errebaletara iritsi zen, hiritarraren eta
landatarraren arteko trantsizio-gunera, eta eraikin isolatuak eta heterogeneoak hartu zituen: errotak, ostatuak,
bentak, biltegiak, nekazaritza-etxeak, etab. Auzo berriak pilaka hazi ziren landako exodoa iristean eta gune
historikoko estutasun, desordena eta inprobisazio-ezaugarri berak zituzten; Lavapiés auzoak Madrilen eta
Triana auzoak Sevillan, esaterako. Aldi berean, beste bizitegi-eremu batzuk eraiki zituzten klase nobleek eta
jende aberatsek, hiriko bizi-baldintzen narriadura saihestuz. Handik gertu eta natura hondatu gabe zegoen
lekuan, aisialdiko etxaldeak eta etxeak eraiki zituzten; lorategidun landetxeak, hain zuzen. Sevillan,
Zaragozan eta beste hiri batzuetan antzeko hiribilduak egin ziren, arkitektura-tratamendua eta lorategia
bateratuz, eta emaitza "BIZILEKU" kontzeptu berria izango da, Frantziatik datorren hirigintza berriaren
imitazioa. Borboiekin ezarri zen XVIII. mendean.
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Ilustrazioa, erreformen mendea (XVIII. Mendea. Argien mendea)
Errege borboiek gainbehera zetozen hiriak aurkitu zituzten. Madril, adibidez, kaleetako zikinkeriagatik eta
hiri apala eta ia monumenturik gabea izateagatik zen ospetsua. Erreformen politikari ekin zitzaion, eta Karlos
III.aren garaian iritsi zen goreneko unera. Hiri-ingurunea edertzeko plana jarri zen abian, eta planaren oinarria
zumardiak eta arboladun ibilbideak sortzea zen, natura gizakiarengana gerturatzeko (Ilustrazioko
pentsamenduaren ildo bat da). Orokortu egin ziren, gainera, zoladura, estolderia eta argiztapena. Hiriaren
hazkundea eta erabilera kontrolatzeko ordenantza ugari eman ziren garai horretan. Ur-hornidura hobetu
zuten, eta aurrera egin zuten osasun eta higiene publikoan. Beste hainbat gai ere arautu ziren, eta hau
tartean: jendea bizi zen lekuetatik kanpo kokatzea jarduera "osasungaitzak"; esaterako, hiltegiak, erietxeak,
kartzelak eta hilobiak.

XVIII. mendeko hiriak hurrengo mendean agertuko ziren hiri-arazoak eta kontraesanak iragarri zituen.
Hiriak zabaltzeko zenbait plan XIX. mende amaieran erabili zen ereduaren aurrerapena dira: zabalgunea,
adibidez. Madrilek eta Bilbok jarraitu zioten plan horri, esaterako.

Ilustrazioko erreformistek "nazioen aberastasuna sustatzea" printzipioa jarraitu zieten eta, aldi berean,
banakoaren zoriontasuna lortzea izan zen helburua. Hiru printzipio zituen oinarrian: humanismoa, arrazoia eta
aurrerapena. Humanismoak gizakia hartzen du historiaren protagonista bakartzat eta uste du gai dela goi
mailako gizatasun-egoera bat lortzeko, gizakiak arrazionalak, askeak, zuzenak eta jakintsuak izango diren
egoera, hain zuzen. Arrazoia errealitatea ezagutzeko eta ulertzeko baliabide bakartzat hartzen du, gai guztiak
ordenatu eta ezer arrazoiaren kontroletik kanpo geratu gabe: natura edo zientziak ordenatzen dituzten
legeak, nahiz giza gaiak, filosofia, etab. Newton, Lavoisier, Leibniz, Rosseau, Montesquieu, Kant eta Adan
Smithen garaia da. Hirugarren printzipioa, AURRERAPENA, aurrerapen espiritual eta moraltzat eta
aurrerapen materialtzat hartzen da: teknikoa eta zientifikoa, gizakia bere mugetatik askatuko duena eta
natura-ingurunea konkistatzera eramango duena. Teknologia eta zientzia gizateriaren tresna askatzailetzat
hartuko dira.

Argien mendea zientziaren mendea da. Bidaiek, kabineteek, zientzia-elkarteek (herriaren adiskideen
elkarteak, esaterako), ingeniaritzaren garapenak eta kartografiak puntu berera garamatzate: HERRIALDEAREN ERREALITATEA EZAGUTZEKO BEHARRA, baita bertako baliabideak ere, aberastasuna
sustatzeko.

Mapak, erroldak eta katastroak lurraldea ezagutu eta hobeto ustiatzeko ezinbesteko tresnatzat hartu
ziren: lurraldea ezagutzea eta antolatzea handinahiko erreforma-plan bat prestatzeko oinarrizko elementuak
izan ziren.
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Lan publiko ugari proiektatu ziren:
Errege-bideen sarea sortzea.
Kanal nabigagarriak komunikazio alternatiba gisa: Gaztelako kanala eta Aragoiko kanal inperiala.
Portuak garatzea (merkataritza Amerikarekin). Lan horiek aldaketa handiak eragin zituzten
itsasertzeko hirien egituran; esaterako, Cadiz, Cartagena, Bartzelona eta Ferrol hirien egituran.
Azpiegitura hidraulikoak sustatzea: ureztaketarako urtegiak, kanalak; herritarrak hornitzeko
akueduktuak. Edo eremu zingiratsuak lehortzea, nekazaritza-ustiaketarako.

Jenderik bizi ez zen eremuak antolatzeko eta ustiatzeko lanak eta barrua kolonizatzeko plana ere
proposatu ziren Sierra Morenarako eta Extremadurarako, baita Andaluzian hiri berriak eraikitzeko plana
ere (landa-gizartearen diseinu berria islatuko zuten kolonoak. Olavide plana, 1876tik Andaluziako
lurretan kolonizazio-plan handia diseinatu zuena; La Carolina, La Carlota). Hasteko, espazioa antolatzen
zen, hiriaren neurria eta hiri diseinua zehaztuz; ondoren, zozketa bidez banatzen ziren kolonoen artean
“nekazaritza-lurren zatiak edo lursailak”.

Diseinu berriek Ilustrazioaren hirigintza erreformistaren ideiak sintetizatu zituzten, eta monumentaltasuna eta oinplano karratua batu. Proiektua beharren programaren mendean jarri zen. Hiri itxia
diseinatu zen, zuhaiztiz inguratua. Ez zen, ordea, hedaduran pentsatu. Behar zehatzei aurre egiteko
antolatu zen —biztanleria, ekipamenduak, hiri-zerbitzuak—, etorkizuneko hazkundea aurreikusi gabe.
Ingeniari militarrek egin zuten diseinua eta etxebizitzaren tipologian ere islatu zen hori: etxebizitza
familiabakarrak, bi solairukoak, arrazionaltasun handikoak eta garai hartan modan zegoen etxebizitzaereduak baino zentzu praktiko handiagokoak.

Gobernu Ilustratuek sustatutako hiri berriak egiazko osoko garapen-planak izan ziren, eta printzipioak
batu zituzten; esaterako, nekazaritza-ekoizpena, merkataritza eta hiri-plangintza. Hiri-industria gune txikietan
ere islatu zen borboitar moduko ekoizpenaren sustapena; esaterako, Ezkarain (ehunak, artilea), Nuevo
Baztánen eta Orbaizetan (kanoi-fabrika).

MADRILEN ERALDATZEA. Erresumako hiriburu den hiri horren kasua adierazgarria da; izan ere,
mende horretako hiri-eraldatzerik, irudi-aldaketarik garrantzitsuena izan zuen. 1700. urtean, honen antzekoak
ziren hiri horri buruzko deskribapenak: “Europako hiri kaotikoena eta desordenatuena”. Ez zuen oinarrizko
hiri-zerbitzurik; esaterako, estolderia, zoldura eta gaueko argiztapena. Ez zegoen hiri-plangintzarik, eta
nabarmena zen espazio publikoen gabezia, Puerta del Sol eta Plaza Nagusia izan ezik. Ezin zen Europako
hiri monumentalekin alderatu; Parisekin, Londresekin edo Vienarekin, esaterako. Izan ere, espazio publiko
handiak, eraikin monumentalak, lorategiak eta abar zituzten hiri haiek.

Karlos III.a izan zen erreformen sustatzailea, eta, denbora gutxian, hiriaren irudia aldatu zuten.
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Hasteko, hiria “edertzeko” plan bat eratu zuen. Salón del Prado izan zen lehenengoa, erregearen
bizitoki Buen Retiro jauregiaren aurreko zuhaiztia, Alcalá atetik Atotxako komenturaino. Ibilbide
publiko luzangaren formako diseinua zuen. Iturrietan mitologia da nagusi (Neptuno, Cibeles) eta
Ventura Rodriguezen lanak dira. Hiriko bide garrantzitsu bihurtu zen, eta haren inguruak Austriar
erregeen garaiko Madrilen alternatiba bihurtu ziren (Plaza Nagusiko inguruetako eremu garaietan).
Zientzia-eraikin garrantzitsuak eraikiko ziren gerora ibilbide horretan, itxura “neoklasikokoak”: Lorategi
botanikoa, Zientzien akademia, Behatoki astronomikoa (“arrazoiaren eta jakintzaren” egiazko eremu
bihurtu zen). Munduko pinakoteka garrantzitsuenetako bat ere eraiki zen: Prado Museoa, Juan de
Villanueva arkitektoaren lana. Pradoko pasealekuaren eredua penintsulako beste hiri batzuetan ere
erabili zen, edertzearen eredu gisa; esaterako, Cadizen, Malagan eta Bartzelonan eta, geroago,
Burgosen (El Espolón), Valladoliden (Campo Grande) eta Salamancan (Campo de San Francisco).

Saneamendua eta azpiegiturak. XVIII. mendearen erdialdean ehun eta berrogeita hamar mila
biztanle baino gehiago zituen Madril "Europako gorte zikinena eta erresumako hiri utziena" zela
esaten zen. Kaleen itxura negargarria zen, eta mota guztietako hondakinak pilatzen ziren. Zaborbilketa (“marea beltza” izenez ezagutzen zen) oinarrizko moduan egiten zen. Baina Karlos
III.arentzat lehentasuna izan zuen hiriaren saneamendu-planak. Eta bere arkitekto Francisco
Sabatiniri agindu zion. 1761erako prest zuen “Madrilgo kaleetarako zoladura berrirako eta
garbiketarako arauak”. Bost urteren buruan, aldatu egin zen hiriburuaren itxura. Programa
oinarrizko bi jardueretan zetzan: kaleak zolatzea eta txizaren eta eginkarien hustuketa. Jabeak
beren orubearen aurrealde eta alboak zolatzera behartzen zituen, eta udalerria arduratuko zen
galtzadez. Urak husteko, jabeek euri-urentzako zenbait teilatu-hodi (berunezkoak), sukaldeko
urentzako eta txiza-urentzako hodiak (buztin beiraztatuzkoak) eta eginkarientzako beste batzuk
(aldian-aldian garbituko ziren putzu beltzetara joango zirenak) jarri behar zituzten. Instalazio
horien guztien gastuek eragina izan zuten alokairuetan, eta horrek protestak eragin zituen
(Esquilacheren aurkako matxinada ospetsua, kasu. Esquilache erreforma horren eta beste
batzuen ministro sustatzailea izan zen; esaterako, ezkutatuta joateko kapa debekatzea).
Saneamendua 1765ean kaleetan argiak jarrita osatu zen, baita etxeak eta etxadiak zenbakituz
eta hiria auzotan eta "quartel" esaten zitzaienetan banatuz (gerora barrutiak) ere, kontrolerako
administrazio-formula gisa. Garai horretakoak dira hiriburuko zenbait eraikin garrantzitsu;
esaterako, San Fernando Arte Ederren Errege Akademia, Postetxea, Espainiako Bankua, etab.

Hiri-garapena itsasertzean. Garai horretan, portu-garapena sustatu zen, Mundu Berriarekiko
merkataritzan oinarritua. Herrialdeko hiri-inguruetako guneak nazioko ekonomiaren eragileak izan
ziren. 1765. urtera arte, Cadizek izan zuen monopolioa, baina, data horretatik aurrera, beste zazpi
portu prestatu ziren merkataritza librerako: Bartzelona, Alacant, Malaga eta Sevilla hirietakoak
Mediterraneoko eremuan eta Santander, Gijon eta A Coruña hirietakoak eremu kantauriarrean.
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Ontzidia berritzeak Cadizen, Cartagenan eta Ferrolen ontzigintza-baseak sortzea sustatu zuen.
Ferrolen eraiki berria zen, portuko azpiegiturak, azpiegitura militarrak eta industria-azpiegiturak
batzean.

Interes berezia du Bartzelonak urte horietan izandako eraldaketak, hiriak izan zuen aldeko egoera
ekonomikoa zela-eta: portuaren inguruko merkataritza gorantz zihoan eta ehun-manufakturari ekin
zitzaion. Baian biztanle-kopuruaren gorakadak eta azpiegitura berriek hiri-alternatibak eskatzen
zituzten: portua berritzeaz gain, itsas errebal berria egitea erabaki zen; 1753an ekin zitzaien
Barcelonetako lanei, eta ingeniari militarrak aritu ziren lan horretan. Eredu ortogonala agindu zen, eta
kaleak angelu zuzenean gurutzatzen ziren, etxadi luzangak eta estuak osatuz. Etxebizitza
familiabakarrak egin ziren, oinplanoan, patio eta guzti, eta bi kaletara irekiak; hori monumentaltasuna
bilatu beharrean, eraginkortasuna bilatzen duen hirigintza arrazionalaren adibidea da. Ilustrazioaren
ereduari jarraiki, edertze-proposamena Las Ramblas esaten zaien hiribidean gauzatu zen; izan ere,
zuhaizdun ibilbidea proiektatu zen, eta harresien zati bat bota zen horretarako. Kanpoaldean kotoimanufakturak eta lan-eskua kokatzeko etxebizitzak egin ziren. Baina Erdi Aroko bilbea dentsifikatu
egin zen, altueran eraikiz, eta osasun eta higiene-arazoak larriagotu egin ziren horren ondorioz. Hiria
eraldatzeko egiazko jarduerak hurrengo mendera arte itxaron beharko du.

Arreta merezi du, halaber, Cadiz hiriak izandako eraldaketak. Cadiz penintsulako portu nagusia zen
garai hartan. La Carraca ontziola zegoen bertan, garai hartako ontzigintza-gune garrantzitsuena, eta
ekonomia-garapen eta hiri-hazkunde garrantzitsua izan zituen defentsaz inguratutako badiaren
inguruan. Garai hartako hiri-diseinu garrantzitsuenetako bat Jorge Juánek Nuevo Ferrolen,
Magdalena auzoan diseinatutako izan zen. Proiekzio ortogonala eta uniformea zituen. Kaleek
zabalera bera zuten eta etxadiek azalera bera; bi plaza berdin zeuden ertzetan, multzoaren espazio
libreak konpentsatzeko. Helburua erregulartasun geometrikoa eta lerroen, azaleren eta bolumenen
uniformetasuna ziren, multzo harmonikoa lortuz.

Hornidura-sistemak. Herritarren bizi-kalitatearen eremuan ere aurrerapenak izan ziren: urhornidura, higiene publikoa, etab. Hiriak urez hornitzeko mekanismo nagusia Mediterraneoko
gurpil hidrauliko tradizionala izan zen. Hala ere, gizarte-mailaketa izan zen hiriei ura emateko
garaian: lehenengo, errege jauregiak eta egoitzak; ondoren, hiriak edo instalazio estrategikoak
(armategiak, portuak, etab.); urak, bada, ez zuen ezinbesteko hiri-ekipamenduaren izaera.

Lan hidrauliko garrantzitsuak egin ziren; Noaingo eta Kañuetako (Bilbo) akueduktuak esaterako.
Hala ere, xumea zen egoera: instalazioak kanalizazio traketsen bidez egin zen, eta gertuko ibai
edo iturri batetik lurraldeko puntu alturen bateko deposituetara edo kutxa batera eramaten zen
ura. Barruko hodien bidez, iturri publikoetara eramaten zen eta, eskuarki, eremu jendetsuetara;
esaterako, plazetara.
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Madrilen kasuan, Isabel II.aren kanala eraiki arte, “ur-bidaia” metodo tradizionala erabiltzen zen
ur-hornidurarako; hau da, musulmanen garaitik erabilitako metodoa. Ura hartu eta galerien bidez
kanalizatzen zen. Ur-bilketak hiritik kanpo egiten ziren (iparraldean eta ipar-ekialdean, altuera
handienekoak zirelako, eta ura grabitatearen bidez iristen zen hiribilduen inguruetara). Gero,
putzuen eta galerien bidez, hirietan banatutako iturrietaraino kanalizatzen zen. Errotuta zegoen,
halaber, bainu publikoen ohitura Manzanares ibaiaren ertzetan.

Higiene publikoa. Garai hartako zientzia-aurrerapenei esker, eta bereziki medikuntza-aurrerapenei
esker, higiene-printzipioak hiri-espazioan ezarri ziren. Jarduera osasungaitzat hartzen zirenak
hirigunetik ateratzeko ordenantzen politikari ekin zitzaion; esaterako, erietxeak, lantegiak eta
hiltegiak. Ordenantzen bidez, gainera, eraikuntzen altuera arautzen zen, kalearen zabalera kontuan
hartuta, eguzkiaren eta aire-korronteen sarrera bermatzeko. Lehenengo aldiz, hilerriak hiritik kanpo
jartzeko asmoa izan zuten. Higiene-politika penintsulan zehar zabaldu zen. Madrilgo hegoaldeko
eremua industriaren eta jarduera osasungaitzen eremutzat zehaztu zen; Bartzelonan, berriz, kotoiindustriak hiri-ingurua hartu zuen.

Mendearen amaieran, hiriak "ito" egiten ziren harresien barruan. Horixe izan zen, hain zuen,
hiriaren kontraesana: hiri harresituaren eta harresien barruan bilduaren ideia zaharrarekin aurrez
aurre talka egiten zuen ekonomia- eta biztanleria-hazkundearen dinamika. Madrilen, Bartzelonan
eta Sevillan egiazko etxebizitza-gabezia zegoen eta behar hori konpontzeko diseinu zaharra
dentsifikatzen zen eta Erdi Aroko etxebizitzen ereduak aldatzen ziren.

Jovellanosek hiribururako osoko hobekuntza-plana proposatu zion koroari; barrutiaren zabalkuntzari
buruzkoak ziren proposamenak. Gijon hiria hobetzeko plana ere idatzi zuen eta hiriburuaren
kasurako proposatu zuen moduan, hiria zabaltzeko egiazko plana zen, Bilboko Portuaren proiektua
bezala. Portu-hiri handia zen, Silvestre Pérezek diseinatua, eta merkataritza-burgesiaren eta landanobleziaren arteko mendetako gatazken isla. Nobleziak, Bizkaiko jaurerriaren erakundeen bidez,
zegoen portuarekin lehiatuko zen portu berria eraikitzeko ideia onartu zuen eta hiriko merkataritza ere
xurgatuko zuen, Bilboko burgesia boteretsua galbidera eramanez. Hainbat arrazoi tarteko, ez zen
proiektua gauzatu. Proiektu hartan jasotzen ziren lurretan, mende bat geroago, Bilboko zabalgunea
proiektatu zuen Alzolak (S. Perézen hiri-diseinuaren zati bat kopiatu zuen).

Gerrako hondamendiak. Independentzia gerraren ondorioz, hiri ugari suntsitu ziren; Donostia izan
zen haietako bat (Urgull mendiaren inguruan harresitutako hiria). 1815. urtean, Gogorzako zabalgunea baimendu zen, hiria oinplano zaharrean berreraikiz.

XIX. mendeko lehenengo hamarkadetan berrikuntzak egin ziren zenbait hiritan: plazak irekitzea
(Bartzelonako Errege-plaza, esaterako), merkatuak eraikitzea, etab. Baina arazo nagusiek irtenbiderik gabe jarraitzen zuten: espazio faltak eta hiriaren biziraupenak, hain zuzen.
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Industria-iraultzatik gerra zibilera. Metropolien bezpera. XIX. Mendea
XIX. mendeak hirigintza-iraultza ekarriko du. Azkar aldatu zuten hirien fisionomia zenbait arrazoik:
industria-garapenak, teknika-aurrerapenek, demografia-hazkundeak, hirietarako migrazio-mugimenduek,
burgesiaren menderaldiak eta langile-klase berriaren sorrerak. Eta hiri-ikuskera berriak sortu ziren,
hazten ari zen hiriko biztanleriaren eskaerak asetze aldera.

Industria-iraultza berantiarra izan zen espainiar Estatuan, baina, hala ere, sakoneko aldaketa eragin zuen
hiri-egituran eta hiritarren bizimoduan. Mendearen hirugarren hamarkadaren inguruan, lehenengo industriak
sortu ziren: ehun-industria Katalunian eta siderurgia-industria Euskal Herrian. Baina ekoizpen-gaitasuna ez
zen behar adinakoa (ikatzaren kalitate baxua eta eskaeraren gehiengoa atzerriak erantzuna); 1870. urtera
arte, ezin da Euskal Herrian egiazko siderurgia-industria zegoenik esan, ekoizpen-gaitasuna zuen industriarik,
eta herrialdeko egiazko industria-iraultzaren hasieratzat har daiteke. Baina indarrean zegoen muga-zergen
ekonomia-politika babesleak ez zuen lagundu industrializazioak Europako gainerako herrialdeetako erritmoa
izan zezan. Baina aldaketa ezinbestekoa zen, eta lehenago edo geroago gauzatu behar zen, Mendebalde
osoan gauzatzen ari zen gizarte-aldaketa garrantzitsuan sartzeko.

Hiri-ereduaren eta hiriko bizimoduaren aldaketa behartu zuten mendearen azken hereneko gainprodukziorako lan-esku ugariren beharrak, teknologia-aurrerapenek (makinismoa, elektrizitatea, burdinbidea,
etab.) nahiz garraiobide-aurrerapenek eta demografia-hazkundeak. Mendean aurrera egin ahala, aldaketa
erabakigarriak izan ziren hiri-egituran: mugak, hormak eta hesiak bota ziren, eta diseinu uniformea hartzen
joan ziren hiri gehienak.

Demografia-faktorea

XIX. mendearen hasieran, mila milioi biztanle zeuden munduan. Aurrerantzean, etengabe haziko
zen faktorea izango zen, eta heriotza-tasak behera egingo zuen pixkanaka. Hazkunde horrek
biztanleriaren geografia-banaketa berria izango zuen, hirietan biltzen hasiko baitzen. Hurrengo
mendean etengabea izango da joera hori, industriak bertan jarri zirelako eta hiriek “bizi-maila
hobea” eta erakargarria eskaintzen zutelako. Mendearen erdialdean, 307.671 biztanle zituen
Madrilek; atzetik Bartzelona zuen, 242.530 biztanlerekin, eta Valentzia eta Sevilla zetozen gero,
120.000 biztanle ingururekin.

Baina hazkuntza-tasa altuenak Bartzelonak zituen, industrializazio-prozesu azkarraren eraginez,
nagusiki; baita inguruko beste hiri ertain batzuek ere (Tarrasa, Manresa, etab.). Horrek guztiak
migrazio-mugimendu handia eragin zuen penintsulan (fenomeno hori errepikatu egingo da
hurrengo mendean). 1860. urte inguruan, 84 hirik zituzten 10.000 biztanle baino gehiago, eta
espainiar biztanleriaren % 30 5.000 biztanle baino gehiagoko nukleoetan bizi zen.
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Hiri-aldaketa azkarrenak Euskal Herrian izan ziren, eta Bilboren inguruan pilatu zen hazkundea; izan
ere, meatzaritza eta industria-gune garrantzitsua bihurtu zen XIX. mendearen amaieran, baita
zabaltzen ari zen hiri-sarearen erdigunea ere; hiri-sare hori Sestaok, Barakaldok, Portugaletek eta
Getxok osatzen zuten, eta hazkunde-tasa altuak zuen. Mende aldaketarekin batera, Donostia, Irun
eta Eibar ere zabaltzen hasi ziren. Antzeko fenomenoa izan zen Asturiasko meatzaritza-inguruetan
ere, eta hiri-kontzentrazioak Oviedon, Gijonen eta Avilesen izan ziren. Gipuzkoaren nahiz Asturiasen
kasuan, landa-eremu tradizionalak eta industria-gune urbanizatuak bereizita zeuden, eta horrek
hirian biztanleak gizarteratzea zailtzen zuen; biztanle haietako gehienak etorkinak ziren gainera.

Kataluniaren kasuan, hazkundeak beste era bateko hirigintza-mota ekarri zuen. Bartzelonaren
hirigintza-prozesua aurreko garaietan hasitakoaren jarraipena izan zen, baita XVII. mendean
garrantzitsuak ziren beste nukleo batzuena ere; Reus, Manresa eta Mataró hiriena, esaterako.
Bartzelona espainiar Estatuko hiri-maila handieneko probintzia zen aurreko mendean (1860.
urtean, biztanleriaren % 33). Tarrasa, Badalona eta Manresa hiriekin batera, hazkunde-tasa
altuenetako bat zuen Kataluniako hiriburuak XX. mendearen hasieran, eta horrek landabiztanleriaren galera ere eragin zuen.

Madrilek milioi bat biztanle baino gehiago zituen XX. mendearen lehenengo hamarkadetan, baita
Zaragozako eta Valladolideko hiriburuek ere. Uharteetan, berriz, Palma (Balearrak), Las Palmas
eta Tenerife (Kanariak) hiri-nukleo garrantzitsuak ziren ziren.

Industria hasiberria hirietako espazioak bereganatzen hasi zen, eta behar bat eragin zuen
horrek: lan-eskua etxebizitzetan hartzea. Horrela sortu ziren “langile-auzoak” esaten zaienak.
Auzo horiek kalitate baxuko etxe-lerroen bidez osatu ziren; etxe guztiak berdinak ziren eta lurra
aprobetxatzeko irizpide zorrotzei jarraitzen zieten. Espainiar Estatuan, Europako esperientziaren
zuzeneko ekarpena izan zen etxebizitza-mota horren eraikuntza, espainiar industrian atzerriko
kapitalaren

parte-hartzearen

ondoriozkoa.

Horrelako

auzoen

adibide

esanguratsuenak

Asturiasko eta Huelvako meatzaritza-hirietan eta Bizkaiko eta Kataluniako industria-hirietan
daude. Eraikuntza horien ezaugarriak metaketa eta osasungaiztasuna ziren. Eraikuntza horien
ondoan eta "Etxebizitza familiabakarra” kontzeptuaren barruan, “korridoredun etxeak” edo etxepatioak esaten zaienak agertu ziren, eta, baldintza txarrak zituzten arren, ez zuten industrietako
langile-etxeen itxura txarrik.

Madrilen korridoredun etxeak edo auzoarteko patioa zutenak ugaritu egin ziren (etxebizitzetara
sartzeko ate guztiek patio baten inguruko korridorera ematen zuten eta alboko eskailera batzuen
bidez sartzen zen etxebizitzetara). Etxebizitza haiek antzinako antzokietakoen antzekoak ziren,
eta bertan bizi ziren langileak. Lantegi txikia ere eraikitzen zituzten: joskintza, zapatagintza,
inprenta, erlojutegia, konponketak, etab. Horrek guztiak bizimodu bat sortu zuen, bizitza pribatua
eta lan-jarduera nahasten zituena; garai hartako idazle kostunbristek beren nobeletan deskribatu
zituzten eszena horiek (Pérez Galdos, Pío Baroja, etab.).
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XIX. mendearen erdialdetik aurrera, arazo larri bihurtu zen etxebizitza-gabezia. Hiriak jende
gehiegi hartu behar zuen, landatik zetorren jendea, eta, hasiera batean, egoera horretarako
prestatu gabe zeuden auzo-etxeetan pilatzen ziren; familia osoak bizitzeko “logelak” alokatzen
ziren, eta, batzuetan, “sukaldea erabiltzeko eskubidea” zuten.

Mendearen erdialdean, kanpoko zabalguneen planak jarri ziren abian, 1864KO HIRIEN ZABALGUNEEI BURUZKO LEGEAK araututa. Legeak etxadien kanpoko lerrokadurak definitu eta espazio
publikoen eta kaleen neurriak ezarri zituzten, sare edo saretxoak osatuz. Zabalguneko hiri berriak
etxadi eta kale zabalagoak izango zituen, zuzenak eta luzeagoak, eta bide-sarearen egitura
hierarkizatua ezarri zen, kaleen funtzioari, izaerari eta gizarte-mailari erreparatuz. Erradio edo zeharardatz handiak, ingurabideko bulebarrak, oinarrizko diagonalak, egoitza-trama eta abar zituzten.

Zabalgune horietako eraikuntza ohikoena "alokairuzko etxea" zen, baina klase aberatsenen beharrak
asetzeko ziren; hau da, etxebizitza burges moduko bat, familiabakarra, bizpahiru solairukoa eta
zabalguneko erdialdeko zenbait eremutan jauregitxo edo egoitza handi itxura hartzen zuena.
Burgesia hiruzpalau solairu baino gutxiago ez zituen etxebizitzez jabetu zen; etxebizitza haiek
zerbitzuarentzako eskailera, bi noranzkoetara ematen zuen apartamentua (kalera eta patiora) eta
aireztapena eta berogailua zituen, besteak beste.

Baina hain aberatsak ez ziren gizarte-klaseen arazoak konpontzeke jarraitzen zuen; zabalgune
handienetako hiri-inguruetan soilik sartu ziren klase ertainentzako zenbait etxebizitza mota: bost
solairu izan zitzaketen, ez zuten patio zabalik eta eskailerak zurezkoak ziren, harrizko edo
marmolezko handiosak izan beharrean. Horrela hazi ziren hiri-inguruak, eta zabalgunearen
mugetatik kanpo langileentzako etxeak eraikitzeko lurrak bilatu ziren, kontrolik gabeko
partzelazioetan eta zabalguneetan. Bertan hazi zen hirien aurpegi marjinala, hiritartzerik
gabekoak ia, eraikuntza kalitate baxukoa eta ur-hornidurarik, estolderiarik eta elektrizitaterik
gabea. Hiri-inguruak hartu zituzten eraikuntza horiek hiri-egitura bereziak finkatu zituzten: forma
askotako saretxoak, altuera baxuko eraikuntza prekarioak, etab. Egun gure hiriak inguratzen
dituzten hiri-inguru zabal desordenatuak osatu zituzten; esaterako, Madrilen edo Bartzelonaren
inguruetako auzune zabalak.

Burgesia-klase zabalik ez zegoen hirietan, industria-izaera nabarmeneko hirietan, etxebizitza
tradizionalak hartu ziren oinarri zabalguneak egiteko, baita alokairu-etxearen ordezko eredua ere.
Hiri-ardatzetan edo alde zaharraren inguruko eremuetan egin ziren. ZABALGUEN HANDIAK. XIX.
mendeko hirigintza-lana ezaugarritzen duten zabalguneak lau izan ziren, eta BARTZELONAN,
MADRILEN, DONOSTIAN eta BILBON egin ziren.
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1. BARTZELONAKO zabalgunea

2. Irudia

Isabel II.aren Gobernuak zuzenean eskatu zion ILDEFONSO CERDÁ y SUÑER ingeniariri hiria
zabaltzeko plana 1859an. Proiektuaren funtsa etxadi karratuak eraikitzea zen, baina Madrilgoa baino
zorrotzagoak eta zabalagoak (hiriak, gainera, ez zuen gainditu Cerdák Besós ibaira arte proposatutako
jatorrizko muga). Kalea bi DIAGONALEK etengo zuten: Meridiana etorbideak eta Diagonal etorbideak. Bi
etorbideek plaza handi batean egiten dute bat: Las Glorias plazan, hain zuzen. Ardatz handi bat diseinatu
zen, Gran Via de les Corts Catalanes, eta parke handi bat Besósen ondoan. Zabalgune guztia auzonukleoen bidez antolatu zen eta eliza, eskola eta erregulartasunez banatutako parke publikoak zituzten.
Ekipamenduentzako eta eraikinentzako mota guztietako espazioak ere bazituzten: merkatuak, erietxeak,
eraikin publikoak eta administrazio-eraikinak. 800.000 biztanle inguru har zitzakeen. Gainera, Madrilen ez
bezala, amaitu bezain azkar betetzen ziren etxe berriak.

Zabalgune horren balio nagusia etxadi barruko azalera handi libreak dira; izan ere, guztizko azaleraren
hiru laurden soilik har zitzakeen eraikinak. Horretaz gain, bide-sarea bikain antolatu zen, bide nagusien
eta bigarren mailakoen bidez (Diagonalak hiri osoa zeharkatzen du) baita kale nagusiak, ibiltokiak eta
plazak ere (Passeig de Gràcia XIX. mende hasierako arkitektura modernistaren nukleoa da, adibidez).
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2. MADRILGO zabalgunea

Proiektua Carlos Mª de CASTRO ingeniariari agindu zitzaion, 1860ko uztailaren 19ko Dekretuaren
bidez. Hiriaren zabalpena antolatu eta harmonizatzea zen helburua, berdeguneak sortuz. Plana urhornidura eta hiriaren gas bidezko argiztapena nahiko aurreratua zeudenean agindu zen. Urhornidura Isabel II.aren kanalaren bidez gauzatu zen. Zabalguneak hiri-perimetro berria ezartzen
zuen, ingurabide batek eta kanpo-barruti batek mugatua; diseinua karratua izango zen, eta kaleak
iparraldea-hegoaldea eta ekialdea-mendebaldea noranzkoetara begira egingo ziren. Hesi horren
barruan zonifikazioa egingo zen, eta gizarte-klasearen arabera, Castellanako (zabalgunearen ardatz
nagusia) bi aldeetako auzoak banatuko ziren; burgesia ertaina Salamanca auzoan kokatuko zen;
artisauak, Chamberí fabrika-auzoan; Alcalá kalearen hegoaldean, langile-auzoa; Embajadores eta
Puerta de Toledoren artean landa-eremua aurreikusten zen. Proiektu horrek kritika asko eragin
zituen eta oinarrizko irizpideei eutsi zien arren, zati bat baizik ez zen gauzatu, lurrak erostea eta
desjabetzea zaildu zuten interes partikularrak tarteko.

3. DONOSTIAKO zabalgunea

3. Irudia

XIX. mendeko beste zabalgune handi bat da. 1864an, Madril-Irun trenaren linea inauguratu zen.
Harresiak botatzen hasi ziren, eta zabalgunearen proiektua idatzi zuen Antonio de CORTAZAR
arkitektoak. Madrilgo eta Bartzelonako eredu karratuei jarraitu zien, etxadiak txikiagoak ziren arren.
Zabalguneak antzeko ezaugarridun eraikinen bidez antolatu zuen eremu zabal bat, alde zaharretik
Amara auzora artekoa. Eremu libreak ireki ziren; Boulevarda eta Alderdi Eder, esaterako. Estilo
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neoklasikoko eraikinak egin ziren, besteak beste: udaletxea, Victoria Eugenia antzokia, Maria
Cristina hotela, justizia-jauregia eta Artzain Onaren katedrala. Baita plazak ere: Gipuzkoa plaza,
esaterako. Eremu hori guztia “eremu erromantikoa” izenez ezagutzen zen. Urumea ibaiaren bi
aldeetako hiria ere antolatu zen, jauregi itxurako eraikinak eginez. Auzo berriak ere sortu ziren; Gros
eta Antigua Kontxako hondartzaren ertzean. Donostia uda igarotzeko leku aukeratu zuen gorteak,
eta modan jarri zen mende amaieran; turismo-bokazioaren aurrekari izan zen hori.

4. BILBOKO zabalgunea

Amado Lázaro ingeniariak proiektatu zuen hasieran, eta 1873an ekin zitzaien lanei. Bi diagonalek
zeharkatutako dama-joko taularen modukoa da eta proiektu haren elementu nabarmenak Kale
Nagusia eta Plaza Eliptikoa ziren. Azken urteotan, mende amaierako hirigintza-aldaketako proiektu
interesgarrienetako bat izan du Bilbok, industria-eremu zaharrak bizitoki-eremu bihurtuz eta kulturazerbitzuak jarriz (Guggenheim museoa, etab.).

4. Irudia

Hirien hiri-inguruen antolaketa

Mendearen amaieran, nabarmena zen irtenbide globalak behar zirela irekia eta garraio publikoen
sistema zuen hiriaren hazkundea kontrolatzeko. Teknika-aurrerapenek, gainera, bultzada berria
eman zioten hirigintzari: energia elektrikoaren aurkikuntza eta haren erabilerak, nahiz eztandamotorra. Faktore erabakigarriak izan ziren industria-hiria zabaltzeko. Hiri-inguruetako hirikokapenen hasierako proposamenak agertu ziren, eta haien asmoa bizi-baldintzak hobetzea eta
naturara hurbiltzea ziren. Zenbait hirigintza-ideia berri agertu ziren; LORATEGI-HIRIA eta HIRI
LINEALA, esaterako.
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Madrilgo HIRI LINEALA proiektua Arturo Soriak egin zuen, eta 1894an inauguratu zen. Dentsitate
baxuko familia-auzoa zen, etxe isolatuak eta lorategidunak zituena, eta ibilbide triangeluarreko
tranbia baten bidez lotzen zen nukleo nagusiarekin; ertza Puerta del Solen zuen. Bere diseinuak
tranbiaren lineari jarraitzen zion, lerro zuzenean, bi alboetan. Ez zen inoiz bukatu, baina gerora
izango zen azpiurbanizazio planifikatuaren aurrekaritzat har daiteke; izan ere, XX. mendeari ekinda,
etxebizitza familiabarrak hiri-inguruetara eta hiri handiko gune sateliteetara eramango zituen lurraldeplangintza osatuko zen.

LANGILEEN ETXEBIZITZAK. Gizarte-erreformen institutuak joera paternalistako legedia
sustatu zuen; izan ere, kezkatuta zeuden “gizarte-gertakariagatik” eta langile-klasearen bizibaldintza gogorrengatik (“krausismoaren” eta ideia sozialisten eta anarkisten zabalpenaren
eraginak). 1911ko ekainean, Logela Higienikoei eta Merkeei buruzko Legea onartu zen; Legeak
etxebizitza familiabakarraren kontzeptua finkatu zuen, baina etxe merkearen konnotazioak
zituen. “Familia-etxea” oro har langile-klasearentzako jabetzako etxebizitzarekin identifikatzen
zen eta, legearen arabera, gutxieneko higiene- eta teknika-baldintzak bete behar zituen, langileei
“gutxieneko” duintasuna bermatzeko.

Etxebizitzen tipologia askotarikoa zen, eta bertan biziko zirenen araberakoa: behe solairua soilik
zuten etxeak, isolatuta edo lerroan, behe solairua eta solairu bateko etxeak, nahiz bi solairuko
etxe multzokatuak; etxe horiek familia batek erabili behar zituen, jabetzan, alokairuan edo doan.
1921ean, Etxe Merkeei buruzko bigarren Legea argitaratu zen, eta “poligonoen” garapenari bide
eman zion. Ondoren, 1924ko Lege baten bidez, etxebizitza horiek eraikitzera behartu ziren
udalak. Etxe Ekonomikoei buruzko 1925eko Legearen bidez, klase ertainetako sektore bati
etxebizitza eskuratzea errazteko onurak zabaldu ziren, bereziki funtzionarioentzat, idazleentzat
eta artistentzat eta, aurrerantzean, ugaritu egin ziren "hoteltxoen" koloniak. Horren adibide dira
Madrilgo Manzanares kolonia eta Irungo Anaka auzoa. Baina berehala sortu ziren kritikak,
eraikuntza horientzako erraztasunen eta diru-laguntzen onurak zenbait “tratularik” soilik jaso
zituztela eta; esaterako, kooperatiben administratzaileek edo eraikuntzen arduradun ziren
kontratistek. Zenbait urtetan eraikitzen jarraitu ziren arren, dagoeneko ezin ziren “etxe merkeak”
langileen etxeekin identifikatu. Beharrezkoa zen eraikuntza-gastuak arrazionalizatzea eta
merkatzea, eta etxebizitza-motak berriro definitzea; horrek guztiak familia ugariko etxebizitzak
eraikitzera eraman zuen, bloke irekian eta funtzionalean, eta lau solairukoak.
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Gerra zibila (1936-1939)
Hiri eta herri ugari suntsitzeaz gain, atzerapen ikaragarria eragin zuen ekonomia-garapenean.
Gerrak, halaber, industria kapitalik gabe utzi zuen, eta nekazaritza-sektorea bihurtu zen, hurrengo
urteetan, nazioaren ekonomiaren oinarri. Urte horietan, etxebizitzak landa-munduan eraiki ziren, eta
hiriak ia ez ziren hazi berrogeiko hamarkadan. Gerraren ondorengo epea berreraikuntza-lanen epea izan
zen funtsean, eta Estatua bera egin zen horren kargu (1938an, Eskualde Suntsituen eta Konponketek
Zuzendaritza Nagusia sortu zen eta 1939an, Etxebizitzaren Institutu Nazionala).

Gerraostean, Berreraikuntzarako plan nazionala eta Hirigintzako plan nazionala egin ziren.

Nabarmentzekoa da hirigintza-ideietan izandako aldaketa; izan ere, hiri moderno eta irekiaren printzipio
liberalak baztertu eta nukleo mugatuko eta zenbait auzo satelitek osatutako egitura eteneko hiri-inguruaren
kontzeptu tradizionalera itzuli ziren. Hona hemen gerraosteko sustapen publikoko nukleoen bi adibide:
Iruñeko Txantrea auzoa eta Burgosko Yagüe auzoa.

Herriak berreraikitzean oinplano berriko etxeak eraiki ziren, Eskualde suntsituei buruzko araudiari
jarraiki. Araudiak bitan banatzen zituen: hirikoak eta landakoak. Lehenengoak bloketan eraikitzen ziren,
eta bizitoki-erabilera soilik zuten; bigarrenek, etxeez gain, nekazaritzarako eremuak zituzten (aletegia,
ukuilua, etab.) eta hiru gizarte-kategoria bereizten ziren horien artean: jornalariaren etxea, nekazari
xumearen etxea eta maila ertaineko nekazariaren etxea.

Hiriak diseinatzeko erabilitako hirigintza-ereduak hiri itxiaren ideia tradizionala berreskuratu zuen:
erdigunea plaza nagusian, arkupe eta guzti, eta bertan eraikin nagusiak (udaletxea). Plaza horretatik
kaleak aterako ziren. Bigarren plaza bat ere jarri ohi zen, eliza eta gainerako zerbitzuak zituena; eskola
eta udal-eraikinak, esaterako. Etxebizitza etorkizuneko erabiltzaileen okupazioaren eta eskualdeko
arkitektura tradizionalaren arabera diseinatzen zen; hala ere, sukalde-jangela eta hiru logela izan behar
zituzten guztiek gutxienez (araudian “sexuen banaketa garbiari” buruz hitz egiten da). Berrogeiko eta
berrogeita hamarreko hamarkadan administrazioaren eskuetan egon zen etxebizitzak eraikitzeko
jarduera, eta landa-eremuetan kolonizazio-herriak (Badajoz plana, esaterako) eta hiri-inguruetan herri
sateliteak sustatu zituen, etxe xumekoak edo gutxieneko errentakoak, eta oinarrizko ekipamenduak eta
zerbitzuak zituela; horiek landaren eta hiriaren arteko trantsizio-funtzioa betetzen zuten, hiri-multzoaren
bilakaeratik at. Berrogeita hamarreko hamarkadaren erdialdean, eraikuntza-jarduera berreskuratu zuen
ekimen pribatuak eta sektore aberatsentzako eta klase ertainentzako lehenengo blokeak agertu ziren.
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Herritik blokera

Espainiar Estatuaren berrogeita hamarreko eta hirurogeita hamarreko urteen arteko ekonomiagarapenak landatik hiri handietako hiri-inguru industrializatuetarako migrazio-bolada eragin zuen.
Alde zaharrak saturatuta zeuden eta osasungaitzak ziren, eta hiri-inguruei eman zitzaien
protagonismoa. Hiri-inguruetan, gainera, ZONIFIKAZIOAN eta ERABILERA-BANAKETAN
oinarritutako teoria berriak erabili ziren.

Egia esan, hazkundea zorizko poligonoen, desegituratutako eta ekipamendurik gabeko eta gaizki
komunikatutako hiri-inguruetako bloke zabalen bizkar gauzatu zen. Laurogeiko hamarkadara arte,
horrela jarraitu zuen egoerak. Hamarkada horretan, ordea, lurralde- eta hirigintza-sistema
orekatuagoak aztertuko dira, eta HIRIGINTZAKO UDALERRIEN PLAN OROKOR gehienak martxan
jarri edo AURREZ ZEUDENAK BERRITU ZIREN.

Berrogeita hamarreko gizarteak, kanpo-mundura sartu eta modernizatzeko, landa-mundutik (nagusiena gerraostean) industria eta hiri-gizartera igaro behar zuen. Urte horietakoak dira lehenengo
migrazio-boladak, aurreko urteetan hiri- eta industria-eremuetan pilatutako kapitalen inbertsioaren
eraginez. 1954an, Errenta mugatuko etxebizitzei buruzko Legea jarri zen indarrean, eta 1956-60
eperako Etxebizitzaren Plan Nazionala egin zen, 550.000 etxebizitza egiteko. Hirurogeiko hamarkadan eta hirurogeita hamarreko hamarkadaren lehenengo urteetan, lurraldea hiritartzeko etapa
biziagoa izan zen, ESPAINIAR ESTATUKO EKONOMIA-GARAPENA esaten zaionaren baitan.
Garapen hori inbertsio berriek, barruko turismoaren sarrera jendetsuak, etorkinek bidalitako dibisek,
landatik hiri handietarako demografia-presioak eta gobernuan “teknokratak” (Opus dei) sartzeak
sustatu zuen. Arreta gune nagusiak KATALUNIA, EUSKAL HERRIA eta MADRIL ziren.

Kantauriko nukleoetan administrazio-funtzioak (bankuak, aseguruak, etab.) eta industria astuna eta
merkataritza bateratu ziren, BILBOKO hiria aitzindari izan zuen ereduari jarraiki (1960rako, euskal
biztanleriaren % 61 hirietan bizi zen). Katalunian, hirien ia ¾ Bartzelonaren inguruan pilatu ziren, eta
bertan izan zen herrialde osoko demografia-hazkunde handiena. Urte horietan ekonomiak zabalpen
handia izan zuen eta horri jaiotza-tasa altuak erantsi behar zaizkio. Hirietarako emigrazioa asko hazi
zen eta, horrenbestez, "herriak husteko" lehenengo fenomenoak izan ziren. Ondorioak berehalakoak
izan ziren: hirien hazkunde desordenatua, landaren kaltetan. Espainiar Estatuaren hiri-egiturak hiri
handien sare desartikulatua zuen "gutxi garatutako" herrialdean.

1955. eta 1970. urteen artean, 5 milioi pertsona atera ziren Andaluziatik eta Extremaduratik eta
gehienak Madrilgo auzo pobreetara eta iparraldeko eta Kataluniako industria-inguruetara joan zirela
uste da. Ez ziren hiri handien erdiguneak izan immigrazioaren helmuga, haien inguruetan sortu ziren
langile-hiriak baizik (13 Bilboren inguruetan, 26 Valentziaren inguruetan, 39 Bartzelonaren inguruetan
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eta 25 Madrilen inguruetan). “Hiri logelak” edo hiri-inguruetako hiriak izenez ere ezagutzen dira;
adibidez, Hospitalet, Mostoles, Getafe eta Barakaldo.

Hazkunde horren ezaugarriak zatiketa eta jarraitutasunik eza dira, alde zaharren eta zabalguneen
forma trinkoa eta uniformea ez bezala. Hiriak poligonoak zorizko moduan batuz hazi ziren: 1956ko
Lurzoruaren Legeak aurreikusten zuen Plan Orokorrean eremu horien ertzak ez zeuden zehaztuta
eta, oro har, arbitrarioak ziren.

Lege horretan “hiriaren ikuspegi organikoa” jasotzen zen, eta poligonoek sortutako bide-sareek beren
burua aski zuten auzoetan egituratutako hiria sortzen zuten. Arkitektura modernoaren hirigintzaprintzipioak onartzen zituen, “bolumen” moduan definituz, eta “masa-osaera” antolaketa-irizpidetzat
hartuz. Hiria osorik alda zezaketen printzipio aurrerakoiak ziren, eta, horrela, zabalguneen eta
ordenantzen eskema zaharrak gaindi zitezkeen. Administrazioak jarri zuen abian, hainbat erakunderen bidez (Etxebizitzaren Institutu Nazionala, adibidez) eta eraikuntza-enpresa handiekin batera.

Madrilgo hiri-inguruan herrialde aurreratuetan arrakastaz probatu ziren “herri bideratuak” esaten
zitzaienak sustatu ziren, eta hirurogeiko hamarkadako etxebizitza-motaren “esperimentu” bihurtu
ziren. Hormarte bikoitzeko blokeak, dorrea, lerroko etxeak, patiodun etxeak, Le Corbusierrek sustatutako logela-unitatearen erreplikak, duplex formako etxebizitzekin, eta abar eraiki ziren. Eraikuntzasistema tradizionalak erabili ziren, “bloke irekia” moduan ezagutu zena ezarriz.

Baina joera horiei jarraiki egindako hiri-konposizioaren sistemak ez zuen emaitza egokia ematen
hiriaren eta poligonoaren bide-egituraren artean. Poligonoetan gaizki hiritartutako lurrean egindako
dorre luzeak nabarmentzen ziren, autoz inbadituak (aparkaleku gutxi), eta hiriekin ez ezik gainerako
poligonoekin gaizki komunikatuta zeuden, zerbitzu gutxi zituzten, etab.

Hirurogeiko hamarkada automobilaren “boomaren” hamarkada izan zen (Seat 600 modelo
ospetsua). Madrilen milioi bat ibilgailu zeuden 1971n. Bulebarrak hautsi eta aparkalekuak eraikitzeko
jarduera zoroa jarri zen abian, eta plaza askoren fisionomia aldatu zuen horrek. Automobilei lekua
egiteko jarduera horien ostean, jarduera sofistikatuagoak etorri ziren: hiribideak zabaltzea,
arrapaladun sarbideak, gainbideak (scalestrix direlakoa) eta lurpeko aparkalekuak eraikitzea.

Berariazko arteria-sareak diseinatu ziren hirietako saihesbideetarako, ingurabideetarako eta abarrerako. Baina oso kasu gutxitan errespetatu zituzten hiriko eremu interesgarriak, eta hiri-planeamenduaren egiazko tresna bihurtu ziren.

Hiriguneetan ere jardun zuten, trenaren geltoki zaharrak lekualdatuz, aurreko mendean hiriaren
ertzari jarraituz diseinatu zirenak, hain zuzen.
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Berrogeita hamarreko hamarkadan portuak sortutako jardueretatik bizi ziren zenbait portu-hirik
(Alacant, Malaga, Valentzia eta Bilbo, esaterako) garrantzia galdu zuten ekonomia nazioartekotzean
eta itsas garraioa erortzean, eta portu-eremuetan azkar degradatu ziren espazio huts handiak utzi
zituzten.

Hirien eremu sateliteetan zeuden aireportuak, ordea, jardueraren gune izatera igaro ziren eta
jarduerak sortu zituzten inguruko hirietan (hotelak, merkataritza, etab.).

Egoeraren aldaketa laurogeiko hamarkadan
Hamarkada horretan, aldatu egin zen egoera. Landatik hirirako migrazio-joera geratu egiten zen, baita
hirietako hazkundea ere. Erabat jaitsi zen jaiotza-tasa eta laurogeiko hamarkadaren hasieran, ohiko industriasektoreen “birmoldaketei” ekin zitzaien; esaterako, altzairuaren eta ontzigintzaren sektoreenari. Birmoldaketa
hori Bilboko, Asturiasko eta Saguntoko eremuan gauzatu zen bereziki.

Hiri batzuetan, biztanleak galdu baino, aldaketak izan zituzten, bertatik inguruko herri txikietara jo
baitzuten batzuek; hasieran aberatsek erabili zituzten "bizitoki-eremu" gisa, eta, gerora, klase ertainek, hiritik
ihes egiteko. Halaxe gertatu zen Madrilen, Bartzelona eta Valentzian (Madrilen, laurogeiko hamarkadaren
lehen urteetan, 300.000 bizilagun joan ziren inguruetara); hiri horiek ongi komunikatuta dituzte bizitokinukleoak eta, beraz, bideragarria da lantegirako bidaia.

Bilbok aurreko mendearen amaieran markatutako eredua atzerabidean dago nabarmen, meatzaritzen eta
siderurgiaren gainbeheraren ondorioz. Gauza bera gertatzen da Kantauriko erlaitz osoan.

Hala ere, oraindik ere izan zen hiri zabalpenik Mediterraneoko kostaldean eta uharteetan. Hainbat
faktorek azaltzen dute fenomeno hori; esaterako, laborantza intentsiboko teknikek (Almeria), hirugarren
adinekoen kokapenak, bizitoki-eremuak lan-eremutik hurbil jartzeak eta bereziki turismoaren gorakadak.
Turismoaren garapena urte batzuk lehenagotik zetorren hondartzetan eta kostaldean (bereziki Mediterraneoan). Ezaguna da zer-nolako hazkunde basatia izan duten zenbait eremuk. Leku horietan, nabarmen
narriatu da paisaia, eta itsasertzeko egitura erraldoien inpaktuak “zer ez den egin behar” azaltzen digu. Hiri
berriak sortu ziren turismoaren bultzadaren eraginez; esaterako, Bernidorm eta Torremolinos. Hirurogeiko
hamarkadatik gora egin du hiriak itsasertzean kokatzeko joerak (laurogeiko hamarkadan biztanleriaren % 60
itsasertzean bizi zen); zenbait eremutan, korridoreko egitura hartu da, itsasoa inguratzen duena.

1979an udal demokratikoak iristean, aurreko hamarkadetan hain zabalduta zegoen “planik gabeko
hirigintza" berritzeko aire berriak sustatu ziren, edo gutxienez kezka sortu zen. Hiria egituratzeko, zirkulazioak
eragindako esklabotzatik lekuak askatzeko eta hiri-inguruetan inbertsio handiak egiteko lehenengo ahaleginei
ekin zitzaien. Hiri gehienek ulertu zuten lehenengo urratsa Hiria antolatzeko plan orokorrak abian jartzea zela,
edo zeudenak aztertzea, berrikusteko eta egokitzeko.
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Kontrolik gabeko hirigintza-zabalkuntzaren kalteak
Sendabidedun gaixotasunak? Garraiobideak aldatzea, alde zaharrak ez husteko ahalegina egitea, hiriinguruetako auzoei gizarte-bizitza berria ematea eta abar dira aurreko hamarkadek utzitako herentziari aurre
egin ahal izateko erronka batzuk. Izan ere, suburbanizazio prozesuaren ondorioak jasan zituen hiriak: hiria
zabalagoa zen, nukleoan hirugarren sektoreko jarduerak gauzatzen ziren eta ogela-hirien kateak inguratzen
zuen. Oro har, behera egin zuen hiritarren bizi-kalitateak.

Amerikako eta Europako hiri askotan, hiriaren hazkundearen ondorioek (zirkulazio-maila altuak,
kutsadura, bazterketa) hiri-inguruetara urrunarazi dituzte bizilagun asko, hiriguneetan ez zegoen lasaitasunaren eta aire garbiagoaren bila. Horrela sortu ziren bizitoki-eremuen koroak erdiko nukleoen inguruetako
aldirietan eta hiriak “lantoki” funtziora mugatu eta bizitoki-ezaugarriak galdu zituzten.

Eredu horren eraginez, hiriaren eta hiri-inguruaren arteko distantziak handitu egiten dira eta auto
pribatuaren erabilera bizitzen du horrek (areago, posible bada), zirkulazio-arazo larria areago larriagotuz
(ezaguna da fenomeno hori gure errealitatean, maila txikiagoan bada ere, eta bereziki “puntako
orduetan”). Eremu horietan, gainera, baxua da biztanleria-dentsitatea, eta etxebizitza familiabakarrak
nagusitzen dira. Horrek garraio publiko eraginkorrak ezartzea zailtzen du eta gurpil zoroa sortzen du.
Espainiar Estatuko hiriak, hirurogeita hamarreko eta laurogeiko hamarkadetako hazkunde apartekoaren
ondoren, europar hirien eredua errepikatzera kondenatuta zeudela zirudien. Baina, atzerriko
esperientzietan oinarrituta, hiriaren ezinbesteko hazkundea eta bizi-kalitatea eta gizarte-sarea zainduko
zituen hiri-diseinua bateratzeko hirigintza-antolaketaren eredua erabili zen. LAUROGEITA HAMARREKO
HAMARKADAKO jarraibidea ez da zalantzazko emaitzen helburu idealak lortzea izan, autoaren
erabilera-hazkundea mugatzeko ahaleginak egitea baizik. Horretarako, GARRAIOBIDE KOLEKTIBOAK
ere sustatu dira (gaiak hainbat hiritan zirkulazio-arazoa konpontzeko aztertzen ari diren irtenbideei
buruzko artikulu batzuekin jarraitzen du).
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2 HIRIGINTZA-TEKNIKAK
2.1

Hirien diseinua

Hiri bizigarriak eta ongi diseinatuak taldearen eskubideak errespetatu behar ditu oroz gain, interes
partikularren gainetik. Hiriaren diseinuak lotura estua izan behar du hiriaren ekonomiarekin, eta zer bizimodu
lortu nahi den ere adierazi behar du. Hirigintzak estetika eta higiene- eta zirkulazio-beharrak harmonizatu
behar ditu, eta hiriak eskatzen dituen zerbitzu ugariei eta askotarikoei erantzun behar die.

ZABALGUNEEN ETA HERRIEN SORREREN lerro gidatzaile nagusiak aztertuko ditugu jarraian.

HERRIEN BANAKOTASUNA. Hau da, herri bakoitzaren fisionomia berezia, banakakoa. Zenbait herriren
planoak aztertuz gero, harritu egingo ginateke zenbat herri-mota izan daitezkeen ikusita. Herrialde batean
bertan, hiri batzuen lerro zuzenak erromatar eremu zahar batenak dira ia; beste batzuek gotorlekuen lerro
irregularrei jarraitzen diete; badira zenbait komunikazio-bide handik bat egiten duten eremuan egin direnak
ere, edo zeharkatzen dituen ibaira egokitu direnak. Eta banakotasun horixe da hirigileak bere proiektuetan
aurkitzen duen zailtasun handienetako bat; izan ere, jatorrizko diseinuak, alde zaharrak eta abar errespetatu
egin behar dira oro har eta tokiko baldintza (kokapenak, erabilitako materialak, industria nagusiak, etab.)
askoren mende dago zabalguneak edo eredu uniformeak ez egitea.

Hiriak honela sailak daitezke: aurretiaz zehaztutako diseinu bati jarraiki eraikiak eta aurretiazko planik
gabe hazitakok. Bi talde horietan, bi azpitalde egin daitezke: hiri gotortuak edo harresiz inguratuak eta hiri
irekiak.

Lehenengo talde horren (aurretiazko plangintza) adibide dira Washington eta Carlrushe; lerro erregularreko eta lerro irregularreko hiritan ere sailak ditzakegu eta lehenengo horien artean (erregularrak), sailkapen
hau egin dezakegu:
DAMA-JOKO TAULAREN itxurako hiriak, angelu zuzenean moztuz. Ohiko adibideak dira Bartzelona eta Montpensier, eta espainiar hirien proiektu berri asko.
KALE-DISEINU KURBATUKO hiriak; esaterako, Alemaniako Kufstein eta Pforzheim.
LERRO ERRADIALEKO EDO DIAGONALEKO hiriak, edo bi motatako lerroak dituztenak;
esaterako, Calrlsruhe.

Planik gabe garatutako hiriek eta gune baten inguruan (gaztelua, jauregia, portua, etab.) garatutakoek
badituzte baterako ezaugarriak; esaterako, Edinburgok eta Avilak, edo hiria banatzen duen ibaiaren inguruan
(Mosku, Toledo) edo komunikazio-bideen bidegurutzean egindakoek.
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Eragin horiek nabarmen ikusten dira hiri batzuetan; esaterako, Aosta eta Turin hirietan. Kasu horietan,
eutsi egin zaien erromatar planaren lerroei, edo zabaltze-proiektuetan mantendu egin dira. Beste kasu
batzuetan, gotortutako barrutiak kaleen diseinuan eragin nabarmena izan duela ikusten da.

FORMA ERREGULARRAK eta IRREGULARRAK. Hirien sailkapen klasiko batek forma erregularretan
eta irregularretan oinarritutako diseinu-irizpideei jarraitzen die, eta bat datoz hirigintzako bi eskolekin. Lehenengoaren oinarria da hiri-diseinuaren antolaketek metodikoak eta erregularrak izan behar dutela (ESKOLA
KLASIKOA).

Bigarrenaren oinarria aurkako printzipioa da, eta osaera askeak eta pintoreskoak soilik onartzen ditu.

Bietan irits daiteke irtenbide estetikoetara eta praktikoetara. Gaur egun, ordea, ez da hain modu sinplistan
planteatzen bereizketa hori, bereziki XX. mendeko hirigintza-fenomenotik eta landatik hirirako emigrazio
jendetsuak izandako gizarte- eta ekonomia-ondorioetatik.

Diseinu mistoko irizpideak nagusitzen dira; adibidez, herriaren plano baten lerro nagusiek nolabaiteko
erregulartasuna badute, errazago ulertzen eta gauzatzen da. Ez du erabateko erregulartasunik izan behar,
begiak ez baititu zehatz hautematen distantziak eta angeluak; batzuetan erregulartasun-akats garrantzitsuak
daude, baina ez dira hautematen, edo nahita egin dira, ikusizko efektu edo efektu estetiko jakinak lortzeko
(zenbait plazetan angelu zuzena ez erabiltzea itxituretan, lodiera desberdinak kolomadietan, zutabe inklinatuak, eraikinen atzeraemanguneak, lerrokadurak haustea, etab.). Teknika horietako batzuk oso zaharrak dira;
esaterako, Partenoiko zutabeen inklinazioa, ikusiko efektu hobea lortzeko. Zenbait akats nabarmenak dira,
bereziki fatxadetako lerrokadurak eta hiri-multzotik erabat aldentzen diren ezaugarridun eraikinak.

Laburbilduz, HERRIEN LAU DISEINU-MOTA plantea daitezke:

1. DISEINU ORTOGONALA DAMA-JOKO TAULAREN FORMAN. Zaharrena da; egiptoarrek,
kaldearrek eta greziarrek erabili zuten eta ohikoa zen erromatar hirietan. Europako eta Amerikako hiri
ugaritan erabili da. Baditu bere abantailak: ez da batere konplexua, eta atal karratu edo angeluzuzen
oso eraikigarriak ditu. Hala ere, zirkulazioa luzea eta zaila da, eta ez dago inolako erreferentziarik
orientatzeko. Diseinu praktikoa eta ordenatua da oro har, baina monotonoa. Adibideak: Montpensier,
Filadelfia.
2. DISEINU ORTOGONALA DIAGONALEKIN. Aurrekoaren abantailak ditu, atalka edo karratuka
(etxadiak) eraikitzeko erraztasunari dagokionez, eta diagonalek zirkulazioa arintzen dute.
Adibideak: Bartzelonako zabalgunea.
3. DISEINU ERRADIALA. Aurrekoek baino emaitza hobeak ematen ditu irtenbide horrek. Bide-sarea
arinagoa da, eta zirkulazioa azkarragoa; atal edo partzelak eraikitzeko modukoak dira, kale zentrokideek makurdura duten arren. LORATEGI-HIRIA esaten zaien tekniketan erabili da diseinu hori,
baita hiri berri askotan ere (NEW TOWNS). Adibideak: Tergnier, Carlsruhe.
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4. HAIZEMAILE-FORMAKO DISEINUA. Diseinuaren zati bat erradiala da, eta beste zatia, lineala.
Egokia da kostaldeko herrietarako edo anfiteatro formako lurretarako. Adibideak: “ordenatutako
eta planeatutako” hiri turistiko asko (Niza, San Francisco ☺).

Dama-jokoko taularen edo

Dama-jokoko taularen eta

ortogonoaren formako

diagonalen formako trazaduraren

trazaduraren eskema

eskema

Haizemaile formako
trazaduraren eskema
Trazadura erradialaren eskema

Turingo planoa
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Washingtongo planoa

Montpensierko planoa

Moskuko planoa
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Edimburgo zati baten planoa

2.2

XX. Mendeko hirigintza-teknikak

Ikusi dugun moduan, zabalgunearen teknika izan zen XIX. mendeko teknika nagusia, eta espainiar
Estatuko hiri gehienetan erabili zen. Teknika horrek harresi zaharrek sortutako kortse estuan sartutako hiria
irekitzeko eta zabaltzeko beharrari erantzuten zion. Zabalguneak parte zaharrari KARRATU erregularrak
erantsiz gauzatu ziren. Baina, lerrokadura-sistema soila ez ezik, MULTZO-IKUSPEGIA ere izan ziren
zabalguneak. Izan ere, hornidura publikoak, hiritartze-lanak, desjabetze-neurriak eta abar eskatzen zituzten
eta horrek zabalgunean aurreikusitako hiritartze-lanek lurrek izandako gainbalioak berreskuratzea zekarren,.

Herrien barne-erreforma
Zabalgunearen ondoren erabilitako teknika da, hirien hazkundearen eraginez erabilia. Beste arazo
bat agertu zen: AUZO HISTORIKOAK erdigunean zeuden, kale estuak uzten zituzten eraikinek,
eraikinek hondo asko zuten, tren-geltokiak erdigunean bertan zeuden; dena bota eta berria egiteko ideia
orokortu zen. Higiene-baldintza txarretan zeuden auzo zaharrak bota eta kale berriak egin ziren, eta
kalitate handiagoko eraikinak. Erdi Aroko hiriguneen zati garrantzitsuak eta balio handiko eraikinak
desagertu ziren; zerbitzurik eta oinarrizko instalaziorik (ura, elektrizitatea, estolderia) gabeko eremuak
ziren. Gainditutako teknika da, mende hasierakoa.
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Egun, HIRIA BIRGAITZEKO teknikaz hitz egiten da
Gizarteak sentiberatasun handiagoa du hiri-egitura historikoak (ondare historikoaren zati) botatzeari
eta desagertzeari dagokionez. BARNE-ERREFORMAKO PLAN BEREZIEN bidez, “hiri-kirurgiako”
jarduerak planteatzen dira; hauek, hain zuzen:

a) Eraikin historikoak edo arkitektura-balioa dutenak birgaitzea eta egokitzea. Jarduera garesti horietan,
fatxadak eta egituraren zati bat mantendu eta zerbitzu eta instalazio modernoen bidez hornitzen dira
(adibidez, ostatu asko eta komentu zaharrak).
b) Oso hondatuta zeuden balio gutxiko eraikinak edo eremuak ordezkatzea beste eraikin publiko edo
pribatu batzuen bidez. Eraikin horiek ingurukoen antzeko ezaugarriak izaten dituzte (fatxadak) edo
hornidurarako eraikin berriak (museoak, kultura-etxeak, etab.) izaten dira; esaterako, Bartzelonan
hiria birgaitzeko egindako jarduerak (arte garaikidearen museoa).

Zonifikazio-teknikak
Hirigintza-ekintzako goren mailako egoera da: EREMU BATZUK ERABILERA JAKINETARAKO
JASOTZEA / EREMU JAKINETAN ERABILERA BATZUK DEBEKATZEA.

PLANGINTZARI BURUZKO DOKUMENTUETAN islatzen da hori guztia: erabileren arabera kolore bat
duten plano koloreztatuak (hiritarra, bizitokia, industriala, hirugarren sektoreko zerbitzuak, hornidura
publikoak, nekazaritza, abeltzaintza edota baso-erabilerarako parkeak, urbanizagarria, babes berezia duten
lurrak, etab.). ORDENANTZETAN ere bere isla du; izan ere, eremu horiek nola txertatu eta hiritartuko diren
definitzen dute, baita nola eraikiko den ala ez den eraikiko.

Esan dugun moduan, egoera aurreratuagoa da, jabetza-eskubideak mugatzen baititu, eta lur horien
jabeen borondatearekiko independenteak diren planen bidez eremu bakoitzerako aurreikusten diren
erabilerak emango zaizkie (jabeak, jada, ez du lurraren erabateko eskuragarritasuna, erromatar zuzenbideko
ikuskera zaharrean bezala).

Zonifikazioa mende horretako fenomeno bati lotuta dago, “olio-orbanetan” mugarik gabe hazteko fenomenoari, hain zuzen. Lehen, hiri-inguruetan kokatzen ziren industria-eremuak, pabiloiak, hirigintza-eskakizun
handirik gabeko lantegiak (behar estetikoak, bide-beharrak, etab.), gehiegi ez garestitzeko lurzoruaren
prezioa. Hirurogeiko eta hirurogeita hamarreko hamarkadetako hazkundeak, ordea, industria-eremuen
ingurura eraman zituen bizitoki-auzoak. Laurogeiko hamarkadan, aldaketa garrantzitsua izan zen, ekonomiakrisiaren eta krisi horrek industria-egituran izandako ondorioen eraginez: lantegiak itxi eta pabiloiak hustu
ziren, eta berehala narriatu ziren hiri-paisaiak sortu ziren. Eremu horiek, ordea, onak ziren bizitoki bihurtzeko;
lurren BIRKALIFIKAZIO ugari egin ziren, eta BIZITOKI-ERABILERA eman zitzaien. Industria-eremu berriak,
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berriz, berariazko eremu urrunagoetan jarri ziren; industrialdeetan, hain zuzen. Lur horiek hiri-bokazioa dute
azken batean.

Hiri batzuetan, industria-eremuko lur zaharrak birkalifikatzeko jarduera garrantzitsuak eta ausartak
egin dira, eta eremu horietako fatxadak nahiz "izaera" zaharra eta berezkoa aldatu dituzten bizitoki- eta
hornidura-eremuak sortu dira; Bartzelona eta Bilbo dira horren bi adibide.

Azken batean, hauxe da arazoa: zonifikazioa ez da modu isolatuan egiten, aurrekoarekin batera baizik.
Topografia-mugak (ibaiak, labarrak, mendiak, etab.) baizik ez dituen zonifikazioa plantea daiteke, eta
eremuak birkalifikatu, lurrak eremutan banatu, etab; MUGARIK GABEKO ZONIFIKAZIORA irits daiteke.
Baina hiri horiek gaizki funtzionatzen dute azkenean: arazo gehiago sortzen dira, lekualdatzeak luzeagoak
dira, bide-sareak hiria inguratu ez ezik, estutu eta ito ere egiten du. Hirigintzaren azterlari askok mendearen
hasieran aurreikusi zituzten arazo horiek. “Olio-orban” moduko mugarik gabeko hazkundea, hain zuzen. Eta
erakunde publikoek hori geldiarazi, gelditu edo alternatiba berriak diseinatuko zituztela uste zuten.

Lehenengo saiakerak HOWARDek (Ingalaterra) egin zituen, hirigintza modernoaren aitak. Formula hau
planteatu zuen:

Lorategi-hiria
Naturarekin harreman handiagoa izan zuen bizitzeko modu berri bati buruzko beharraz teorizatu zuen.
Lorategi-hiriak harreman estua planteatzen du hiri-nukleoaren eta nukleo naturalaren artean. Ez dizkie auzo
berriak eransten hiriei, hiri berriak eraikitzen baititu hura oinarritzat hartuta, harremana izateko. Dentsitate
baxuko eraikuntza-tipologia diseinatu zuen, hiri horiek ez zitzaten 30.000 biztanle baino gehiago izan, eta hiri
horiek eta lehendik zeudenak ingurabide berde batek bereiziko zituen; ingurubide horietan, gainera, ez zen
inoiz eraikiko, bere helburua bermatuz. Howardek BESTELAKO hiria proposatzen zuen: industria-hiriak baino
bizi-kalitate handiagoko eremua sortzea. Rousseauren pentsamenduaren ildotik zihoan. Lorategi-hiriaren
oinarrizko printzipioa landa eta hiria aldi berean salbatzea da: hiria pilaketatik, eta landa utzikeriatik. Hiria
teknika-, ekonomia- eta gizarte-plan baten arabera sortu eta gauzatuko zen. Komunitate moduan antolatzen
dira, eta biztanle-kopuru mugatua izango zuten. Biztanleen lanbidea, gainera, modu orekatuan banatuko zen
landaren eta industriaren artean. Horretarako, industria jakin batzuk jarriko ziren eremuan, eta dena
nekazaritza-ingurabide zabal batek inguratuko zuen. Komunitateak, horrenbestez, ez zuen laguntzarik
beharko. Gainera, ez zuen hiria zeharkatuko zirkulazio gehiegiko kale batek. Zirkulazio-dentsitate handiko
bideak eta trenbidea kanpoan geratzen ziren, eta zenbait lorategi-hiri komunikatuko zituzten, baita hiri horiek
eta hiri nagusia ere. Hiri nagusi hori irtenbide horien bidez salbatu nahi zen hiri zaharra izan daiteke.

Ideia bakun eta eraginkor hori azkar ahaztu zuten, ordea, XX. mendeko mugimendu arrazionalistek; izan
ere, dogmatikoagoak ziren eta "handitasun" asmoak zituzten beren irtenbideetarako. Egun, zabaldu egin dira
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garai hartan eraikitako lorategi-hiri urriak eta berdeguneak erabili dira eraikuntza berriak egiteko; hiri horien
oinarrizko ideiari traizio egin zaio, bada.

Beti erabili izan da irtenbide hori iraganeko hiriaren eta etorkizunekoaren arteko trantsiziorako
alternatiba moduan.

Lorategi-hiriaren eskema

Arturo Soria y Mataren hiri lineala (Madril)
Oina, partzelazioa eta zeharkako profila.
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Hiri linealeko bigarren eta hurrengo auzuneetako kale nagusiaren
zeharkako profila

40 metro zabaleko kale nagusia

Hiri lineala
ARTURO SORIANOrena da hirigintzari egindako ekarpen hori. Ardatz nagusi baten inguruan hiri berriak
sortzea planteatu zuen, eta ardatza garraiabide azkar bat izan zitekeen: trena, tranbia edo errepidea.

Hiri linealaren zati bat bost kilometro baino gehiagoko ardatzean dago egun; ardatz horretan lerrokatzen
dira etxeak eta haien atzean landa soilik dago.

500 metro ZABAL den LERRO NAGUSIA da, eta GARRAIO ETA ZERBITZU-AZPIEGITURA (zirkulazioa, ura, argia, lorategiak, etab.) guztiak ditu, baita administrazio- eta udal-ekipamenduak ere. Kontuan izan
behar da automobila ezohiko ibilgailua zela garai hartan, eta ez ugaria, gaur egun bezala.
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Eraikinek bide nagusira ematen dute eta lerro horren atzealdean bide-sare txikia izan zezakeen, eta
haren atzean landa. Beraz, bide nagusiaren inguruan lerrokatuko lirateke eraikinak.

Ardatz nagusi horren inguruko HAZKUNDE LINEALA proposatzen du. Hiria eraikitzeko modu alternatiboa da, eta Madrilen jarri zen abian Fuencarral-Pozuelo geltokiaren bi aldeetan (eraikitzaileen porrotaren
ondorioz geratu ziren lanak). Amaitu gabeko lana izan zen, eta hirurogeita hamarreko hamarkadan desagertu
zen, Plan Partziala onartu ondoren.

Ideia horren abantaila handiena komunikazio-bide naturalak aprobetxatzea zen; bideak, itsasertzak eta
ibaiak. Eta, batez ere, izaera linealak eragotzi egiten zuela zeharkako zabalkuntza eta, horri esker, inoiz ez
zen galduko landarekiko harremana. Irtenbidea baliagarria zen biztanle-kopuru mugatu batentzat, eta
metaketak saihesteko eta naturarekin harremana ez galtzeko helburua lortzen zen ideia horren bidez.

A. Sorianoren ideiak Ameriketako Estatu Batuetan eta SESB zaharrean erabili ziren, besteak beste.

Hirigintza-erregionalismoa
Olio-orban motako hazkundearen beste alternatiba bat da. Patrick GEDDES ingelesa eta
L. MUNMFORD amerikarra dira lehen teorikoak eta zenbait liburutan azaldu zituzten beraien teoriak:
Hirien kultura eta Hiria historian liburuetan, esaterako.

Ideia horrek bere esperientzia praktikoa izan zuen. Erregioarekiko eta erregio horren ingurune
naturalarekiko errespetu handiagoa izango zuen hiri-hazkundea proposatzen du ideia horrek.

Hazkundea kontrolatzeko, beharrezkoa da INGURUNE NATURALAK GORDETZEA hiriaren zerbitzurako. Horrela, hiri-hazkundea PLANGINTZA orokorragotik soilik egingo da, espazio handiak kontuan hartuz;
hau da, lurralde- edo eskualde-eremua kontuan hartuz. Eskualde-garapena “organikoa” izango da, eta
ekonomia-plangintza eta lurralde-antolaketa uztartuko dira (ez al du lurraldeko plan gidarien itxura?).

Hirigintzaren ikuspegi berri horrek hiri-fenomenoaren EKOLOGIA eta INGURUMEN alderdia goratu
eta kontuan hartu nahi ditu. Mota horretako hirigintzak, hiri tradizionalaren alternatiba denak eta berdeguneen bidez bereiziak, politika-antolaketa deszentralizatuagoa eskatzen du eta udalerrietako ohiko
gobernua gainditzen duten erabakiak.
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Hirigintza arrazionalista
Aurreko irtenbideek ez zuten lortu hirietara zetorren jende-uholdea bideratzea. Egia esan, XX. mendean
aurreikuspen guztiak gainditu zituen hirien zabalpen-arazoaren neurriak: higiene-baldintzak eta ur-,
elektrizitate-, telefono-hornidurak eta abar hobetu ziren, askotariko irtenbideak eman zitzaizkien bide-sareei
eta gure zibilizazioan autoak bereganatutako protagonismoari, baina ia ez dira hobetu "habitat"
gizatiarragoak, bizigarriagoak lortzeko baldintza psikiko-sozialak. Autoari esker, leku guztietarantz mugi
gaitezke, baina hori ideia bera dugun jende-kopuruaren eta orduaren mende dago (emaitza guztiok
ezagutzen dugu: puntako orduak). Hazkundea anarkikoa izan da oro har, larria, eta hiriak arazo asko gainditu
ditu (zerbitzuak, lana, erosketak, etab.), baina beste hainbeste sortu ditu (distantziak, denbora, estresa, etab.);
nobeletako, filmetako, koadroetako eta abarretako gaia da “amesgaizto” bihurtutako hiria.

Hirigintza zibilizazio baten ispilua da.

Mende hasieran, Art and Grafts eta Art Noveau esperientzien ondoren, jarrera irmoa hartu zuten arkitekto
arrazionalistek. Hasteko, garbi zehaztu zuten hirigintza-kontzeptua, arkitekturaren proiekzio edo zabalkuntza
modura. BRUNI ZEVI, TONY GARNIER eta bereziki LE CORBUSIER izan ziren mugimendu horretako
arkitektoak. Hauxe idatzi zuen azken horrek: “Hirigintza gizarte baten bizimoduaren adierazpena da:
eraikitako eremuko obren bidez islatzen da eta, horrenbestez, zibilizazio baten ispilua da. Ez da
zientzia mugatua, zorrotz espezializatua eta espezifikoki teknikoa, jakinduriaren adierazpena baizik,
eta bere helburua eta ondorioa xede erabilgarriak bereiztea eta dagozkien programak antolatzea da”.

Zibilizazioaren ispilua eta programak da hirigile arrazionalistaren sintesia. Arkitekto erabat utopikoak
dira. Eraikuntza-kaosari buruzko beren teoriak aurkeztu zituzten: matematikoki bikainak ziren eta
etorkizunaren ikuspegi aurreratua zuten.
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HIRIGINTZA-PLAN FUNTZIONALA
Atenasko gutunak aurretiaz planifikatutako hiri funtzionalaren ideiaren alde egin zuen. Gizakiok hirian
gauzatzen ditugun OINARRIZKO LAU FUNTZIOEN arabera antolatzen da: BIZI/LAN EGIN/ATSEGIN
HARTU/MUGITU.

Lau funtzio horiek aurretiaz bereizi behar dira, eta lekuak gorde behar dira funtzio horietarako,
ALTURAKO HIRIGINTZA sortuz, ERAIKIN IREKIAK ETA HIRI-ESPAZIO HANDIAK (berdeguneak, atsegin
hartzeko guneak, zabalkuntzarako guneak, etab.) dituena. Hori izango litzateke KOMUNIKAZIO-BIDEAK
SARTZEKO oinarria.

Hiriaren ideia: “AURRETIAZ PLANIFIKATUTAKO HIRI FUNTZIONALA”.

Ideia horren adierazle nagusia Suitzako arkitekto LE CORBUSIER izan zen. Ideia Brasilian (Brasilgo
hiriburua) gauzatu zen. Hiria planifikatzeko ideia hori oso modan egon zen hirurogeiko hamarkadan, eta
zenbait bertsio izan zituen.

Eskema arrazionalistak aurreko guztia gainditu eta askatuko zuen hirigintza proposatzen zuen;
zibilizazio berri bateko hiriekin ametsetan jarri zituen. Kontuan izan behar da zer une historiko bizi zen:
zientzien, metodo zientifikoaren eta positibismo filosofikoaren gorespena; aurkikuntza berriak diziplina
guztietan; autoaren zibilizazioaren hasiera; hegazkintzaren zabalpena; turismoa biztanleria-geruza
gehiagotara zabaltzea; espazioko lasterketaren hasiera; informatikaren hastapenak, etab.

Zibilizazio berri hark hiri-formula berriak beharko zituen. “Gizaki tradizionalaren” ideiak gainditu
ziren, landari eta bizimodu zaharrei lotutako gizakiaren ideiak; gizaki berriak mota guztietako makinak
erabiltzen ditu, gizarte aurreratuan bizi da eta haren zerbitzura egon behar dute zientzia-aurrerapen
guztiek. Azken batean, "bizi-baldintza hobeak" bilatzen ditu. Dena kalkula, diseina, aurreikus, antola
daiteke. Gogoan izan garai hartako literatura futurista —Huxleyren Bai mundu berria, Orwellen 1984—
edo Frantziako zinema —Resnais— eta Italiakoa.

Arrazionalismoarentzat, "gizakia” da arreta-gunea, modu kolektiboan eta utopikoan hartuta, eta ez
dira kontuan hartzen gizarte eta politika-alderdiak, "aurreikusi gabekoa" edo giza inertziak. Hiri berriek
zibilizazio berria sortuko zutela uste zuten.

Eskema arrazionalistak eremu handitan bereizten du hiria eta eremu bakoitzak funtzio garbia izango du;
horrenbestez, eraginkortasunez arautuko dira bakoitzaren ezaugarriak eta, batez ere, haien arteko komunikazioa. Horretarako nahikoak eta behar adinakoak ziren bideak antolatu ziren. Unitate modularreko hiritipologia proposatzen da; hiri handiagoa lortzeko, nahikoa izango da aurreko egiturari moduluak eranstea.
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GARNIER eta LE CORBUSIER

Aitzindaria frantziar arkitekto TONY GARNIER izan zen. 1901ean, industria-hiria diseinatu zuen eta
hiriaren FUNTZIOEN ARABERAKO espazio-banaketa agertzen da dagoeneko (lana, bizitokia,
zabalkuntzarako eremuak, bideak, etab.). Aurre hartu zien geroago Le Corbusierrek proposatuko
zituen irtenbideei: etxeak pilote gainean, terrazak, antolaketa angeluzuzena, lorategiak. Ideia horiek
Lyongo industrigunean islatu zituen.

Baina arkitekto arrazionalista handia LE CORBUSIER da, zalantzarik gabe. Haren ideiek eta
gauzapenek izan dute pisurik eta eraginik handiena, ziur asko, XX. mendeko arkitekturan eta
hirigintzan.

Hiriaren ikusmoldea birplanteatu zuen, zabaltzen ari ziren hiri zaharretatik hasi (Paris zaharreko
erdigunea botatzearen aldekoa zen) eta diseinu berriko hirietaraino. Oinarrizko bost printzipio
proposatu zituen bere arkitekturan, eta hiriaren diseinura estrapola zitezkeen. Hauek dira
garrantzitsuenak:
PILOTEEN gainean eraikitzea, etxearen euskarri-azalera milarenera murriztuz; horren bidez,
lurzorua libre geratuko litzateke oinezkoen bideak egiteko, etxeen kokapenak eragin gabe.
Zabalkuntza BERTIKALA defendatu zuen horizontalaren aurrean. 50 metro luzeko eraikin
handiak autonomoak izan daitezke zerbitzu gehienei dagokienez (merkataritza-gunea, garajeak,
etab.). ETXEBIZITZA-UNITATE izena eman zien.
LURZORUA KONKISTATUTA (lurzoru librea), kalearen tirania desagertzen da, zirkulazio-errei
moduan. Zirkulazio-bideak independenteak dira, eta zerbitzuen arabera sailkatzen dira. ZAZPI B
(bide) erregelak Le Corbusierrek hiria erabat eraldatzea proposatzen zuela erakusten du; 1948an
ezarri zituen, UNESCOren eskariari erantzunez, eta hirirako egiazko zirkulazio-sistema osatu
zuen:
•

1. B. Probintziako errepide nazionala, herrialdea edo kontinenteak zeharkatzen dituena.

•

2. B. Udal-sorkuntza; aglomerazio bateko funtsezko bide nagusiaren modukoa.

•

3. B. Zirkulazio mekanikoentzako soilik; horrenbestez, ez dute espaloirik izango eta ez dute
etxeen edo eraikinen atera emango. 400 metroko tarteetan argi-seinaleak jarriz, ibilgailuek
abiadura nahiko handia hartu ahal izango dute. 3. Baren ondorioa da hirigintza modernoan
SEKTOREA sortu izana.

•

4. B. Sektorearen merkataritza-kalea.

•

5. B. Sektorean sartu eta ibilgailuak eta oinezkoak beren etxeetara eramaten ditu, 6. Baren
laguntzaz.

LANBIDE EKIMENA

51

Hirigintza Proiektuen eta Topografia Lanen Garapena

•

7. B. Bere luzera osoan berdegunea elikatzen duen zatia; bertan daude eskolak eta kiroleremuak eta oinezkoentzako soilik da.

Hirigintza-idealaren

gaineko

krokisa.

Le

Corbusier

arrazionalista nagusiaren ustez, espazioa eta natura konkistatzea
funtsezkoa da gizakia pilaketatik eta miseria moraletik salbatzeko.
Ideal sozialista batetik abiatzen da, herritarrak onartuko duelakoan,
eta hari jarraiki, bere burua aski duten komunitateak finka daitezke,
elkarri lotuak 7 bideen bitartez. Berdetasun-espazio handiek lotu
egiten dituzte eraikin handiak, banandu baino gehiago. Eguzkia eta
espazio irekia horrela dira berez.

SEKTOREA terminoa Le Corbusierren sortu zuen, eta hiri berriaren bizigarritasunaren aurkikuntza
handiena da. 3. Baren ondorioa da, eta espainiar karratuaren konponketa bat (Santa Fé), erromatar
“laukitik” datorrena. Amerikako hirien diseinuan gauzatu zen.

Hiri-erosotasun modernoaren lehenengo egoera da. Bost mila eta hogei mila biztanle artean izan ditzake.
Etxeak egiteko soilik erabiltzen da, baina baditu merkataritza-kalea, dendak, atsegin hartzeko eta aisialdiko lokalak, sektorearen merkatua etab. Gainera, hornidura-biltegi nagusiarekin (artikuluen bilketa eta
banaketa) lotuta dago.

Le Corbusier ez zen teorizatzera soilik mugatu, proiektu ugari egin baitzituen. Hauek, besteak beste:
Volsin plana. Parisko erdigunea birmoldatzea zen planaren helburua, baina alde historikoa
errespetatuz eta egiazko “hiri berdea” sortuz.
Bartzelona, Saint Die, Buenos Aires eta Río de Janeiro hiriburuetarakoak.
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Marsellako Hiri distiratsua, eta bereziki Indiako Punjab eskualdeko Chandigard hiriburuaren
proiektua; amets arrazionalistaren errealitate eraikiak dira.

Hirigintza arrazionalistaren eta bereziki Le Corbursierren ideiak bere garaian eragin ikaragarria izan
zuen dokumentu batean gauzatu ziren; 1941eko ATENASKO GUTUNA dokumentuan, hain zuzen.
Le Corbusier sortzaile nekaezina eta gogotsua izan zen.

Obra ugari utzi zituen. “Hiri-robot” antzeko bat proposatu zuen, eta agian gehiegizko gogoak eta
logikak giza psikologiaren eta jokabidearen beste alderdi batzuek neurtzea galarazi zioten, bereziki
zabalkuntza eta komunikazio-beharrak; hau da, giza taldeengan arrazionaltasun gutxien duten eta
gutxien aurreikus daitezkeen alderdiak.

Kasu askotan, hirigintza-arrazionalismo horren ideia handienak landa lehorretan eta etsigarrietan
egindako bolumen handi eta monotonoetara murriztu ziren: forma geometrikoak distantzia handietara
zeuden (xarmarik gabeko bloke-auzoak), epeltasun eta gizatasun gutxiko paisaietan (lorategi-hiri
gehienak partzelatutako lorategi bateko etxe txikietara murriztu ziren moduan). Oraindik ere indarrean
dagoen pseudoarrazionalismoaren ondorioak gaizki diseinatutako funtzio-kontzentraziodun hiri-espazioak
dira, eta komunikazio-kaosa eragiten dute, bukatu gabeko eta logikarik gabeko bide-sareen eraginez. Eta
horrek konpondu nahi ziren arazoak larriagotu ditu.

Funtzioen arabera banatutako hiria edo “hirigintza funtzionala” krisian sartu zen eredu gisa. 1961ean,
Hiri handien heriotza eta bizitza liburua argitaratu zuen JAMES JACOBSek. Lan horretan, zalantzan
jartzen zuen eredu "zorrotz, hotz eta kalkulatu" hori, eta hirigintzak malguagoa eta barneratzaileagoa
izan behar zuela zioen: "beharrezkoa da deserrotze-arazo horiek eta funtzionalismoak eragiten
duen hiri-bizitzaren ezintasuna ekiditea." Eredu hori espazio handien zonifikazioan oinarritzen zen
besteak beste eta, horrenbestez, distantzia handietan.

Arrazionalismoa

“Villa Saboya”, Le Corbusier-ek 1929an eraikia.

“Brasilia. Erdigunea. Funtzionalismoak alturako

3. modulua. Hiri-antolamendua

hirigintza proposatzen du, eraikin ireki eta hiriespazio handiekin. Funtzio bakoitzari espazioak
esleitzen dizkio.
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Hirigintza organikoa
Funtzionalismoaren krisia gainditzen saiatzen da. Eraikuntzaren sakabanaketa eta natura biziarekiko
barneratze erreala jartzen ditu masifikazioaren eta bloke handien aurrean.

Adierazle garrantzitsuena Ameriketako Estatu Batuetako Frank LLOYD WRIGHT arkitektoa da, eta
Broadacre City alegiazko hiriaren proiektuan laburbiltzen ditu bere ideiak. Proiektu horretan, eraikinak ez
dira, ezinbestean, altuak, Le Corbusier arkitektoaren proiektuetan bezala, gehiegizko pilaketarik ez
izateko, eta granjen eta berdeguneen artean sakabanatuta daude. Gainera, industria, erietxe eta eskolaunitate txikiak ditu; hau da, laguntzarik behar ez izateko guztia duen komunitatea da. Lorategi-hiriaren
antzeko ideia da, baina egungo bitartekoak eta aurrerapenak jasotzen dituena. Ez du Le Corbusierrek
adina arrazionalizatzen zirkulazioaren eta komunikazioen arazoa. Oinarrizko barne-sarea izango du,
nahikotasunezkoa, eta kanpoko beste bat, zabalagoa, hiriak komunikatzeko. Aireko garraioa zabaltzea
proposatzen du.

Wrightek defendatzen zuen hirigintza-motan, eraikitako oro geografia-ingurunearen eta eraikina
kokatutako eremuaren topografiaren mende egongo zen, baita landarediaren mende ere. Hauek dira
arkitekto horren lan esanguratsu batzuk: Pennsylvaniako Ur-jauziko etxea edo New Yorkeko
Guggenheim museoa.

Planteamendu arrazionalistak eta organikoak aurkakoak dira, baina baliozkoak. Wrightek ETXEBIZITZA
FAMILIABAKARRA proposatzen du, Ameriketako landa-eremuko tradizioarekin bat etorriz, eta landari lotua,
arrazoi psikologikoak kontuan hartuz. Baina horrek kostua garestitzen du. Le Corbusierrek, berriz, EHUNKA
PERTSONENTZAKO ETXEBIZITZA-UNITATEA proposatzen du. Bloke handiak dira eta, beraz, gastuak
murritzagoak, eta egungo gizarteratze-dinamikan barneratzen du banakoa. Jarrera horien aurrean, bien
arteko baterako puntuak proposatzen dituzten bi jarduera handi sortu ziren Europako gerraostean (berrogeita
hamarreko hamarkada): Londres berreraikitzeko plana eta Brasilgo hiriburu berri Brasilia.

LONDRES BERRERAIKITZEKO PLANA. 1941ekoa da plana, ABERBROMBIE eta FORRSHAW
egileena, alemaniarren bonbardaketen ondoren hiria berreraikitzekoa (hori aitzakia baizik ez zen
izan, hiriaren zati handiena zutik baitzegoen). Londresek ezohiko hazkundea izan zuen XIX.
mendean eta XX. mendearen hasieran, auzoen nahaste kaotiko bihurtu baitzen. Alderantzizko
hazkunde-prozesua gauzatu zen, pragmatismo handiz. Hasteko, sakon aztertu zen hiriaren
morfologia, eta XIX. mendean unitate bereiziek, laguntzarik behar ez zutenek bat egin zutela ikus
zuten. XX. mendeko teknikak baliatuz, bereizi egin ziren berriro. Baina laguntzarik behar ez zen
eremu bihurtu behar zen berriro unitate natural bakoitza, eskolak, merkatuak, aisialdi-guneak,
parkeak eta abar jarriz. Unitate horiek, gainera, modu naturalean antolatuta geratuko ziren.
Prozedura logikoa eta ekonomikoa zen. Plano erregulatzailearen eskemari erreparatuz gero,
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naturaltasun biologikoa ikusten da: zirkulazio-bide handiek eremu naturalak eta autonomoak
bereizten dituzte, baina zatitu gabe, eta historia eta kultura-gunearekin ere komunika daitezke.
Ingalaterrak bere pragmatismoaren adibidea eman zion munduari: nahiago izan zituen, beti, irtenbide
praktikoak ideia teoriko eta distiratsuak baino.

"The Wall", Cityko lehen harresi-barrua
Cityaren muga
Londres 1400. urtean
Hiriaren hazkundea 1400 eta 1600 artean
Hiriaren hazkundea XVII. mendean
Hiriaren hazkundea XVIII. mendean

1 San Paulo
2 Royal Exchange
3 Guildhall
4 Londresko zubia
5 Westminster
6 "The Strand"
7 Museo Britainiarra
8 Justizia Jauregia
9 St. James Jauregia
10 Trafalgar square
11 Galeria Nazionala
12 Whitehall
13 Horse Guard
14 Buckingham Jauregia (1703)
15 Parlamentua
16 Tate galeria
17 Picadilly circus

BRASILIA. 1956an, KUBITSECHEK presidenteak administrazioa herrialdearen barrualdera
eramatea erabaki zuen, eta NIEMEYER izendatu zuen obren batzorde betearazlearen arduradun.
Niemeyerrek berak diseinatu zituen zenbait eraikin berri, baina LICIO COSTAk aurkeztu zuen hiri
berria definituko zuen proiektu irabazlea. Bi ardatza perpendikularretan oinarrituta osatu zuen
proiektua eta ardatz handiena kurbatua zen. Txikiena, berriz, irizpide helenistikoei jarraiki egin zen,
eta Parisko Haussmanen diseinuak ekartzen ditu gogora. LEHENDAKARIAREN JAUREGIAREN
eta HIRU BOTEREEN plazaren ARDATZ MONUMENTALA DA; kanpo-irudia sortzeko diseinatutako "eskulturak” dira.

Ardatz nagusia “hiri linealaren” ezarpena da, axialtasunari dagokionez, baina kontuan hartzen ditu Le
Corbusierren irizpideak eraikin-blokeak egiteko garaian. Bizitoki-gunea eta eraikinak piloteen gainean
eraikitzen dira, eta elkarren artean “sektoreak” osatuz biltzen dira, Le Corbusierrek bere 7 Betan
proposatzen zuen moduan.

Brasilen 1964an izandako politika-aldaketak obrak geratu edo irizpideak aldatu zituen eta, beste
behin ere, proiektua ez zen jatorrizko diseinuari jarraiki amaitu (hirigintzako proposamen handi
gehienekin gertatu zen moduan: Cerdáren Bartzelona, Howarden Londres eta Le Corbusierren
Marsellako “hiri distiratsua”, esaterako). Proiektu handiak eguneroko errealitateari lotu behar izan
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zitzaizkion: erreforma handiak edo hiri askok behar zituzten larrialdietako kirurgiak egoera bakoitzeko
erabaki politikoek edo iraganaren eta etorkizunaren ikuspegirik gabeko eraikitzaile handien interesek
gerarazi zituzten.

Arkitekto arrazionalistek eta organizistek irizpideak eta hiriko bizitzaren ikuskera aldatzea
proposatzen zuten, baina haien ideiek ez dute, oraindik, merezitu zuten fruiturik eman.

1999-2000 ikasturtea
Lorategi
botanikoa
Saltokiak

Geltokia

Kuartelak
Zooa

Udal plaza
Irrati-telebistako

Aintzira
artifiziala

Kirol-parkea

Presidentearen

dorrea

egoitza
Industrialdea
a Pires da Rio
Rio de Janeiro
Sâo Paulo

Aireportua

BRASILIA, Fatimako Andre Mariaren eliza

1. Praça dos Três Poderes
(Hiru botereen plaza)
2. Ministerioen zabaldegia
3. Atsedenlekua
4. Kultura-sektorea
5. Bankuak eta bulegoak
6. Denda
7. Enbaxadak
8. Hotelak
9. Bizitegi-auzoak
10. Etxebizitza bakarreko eraikinak

BRASILIA, Oscar Niemeyer-en gobernu-jauregia

”New towns” edo hiri berriak
W. MUNFORek defendatutako erregionalismoaren beste joera bat HIRI BERRIAK izan ziren. Mende
horretan, mota guztietako hiriak eraiki ziren, baina pixka bat modu artifizialean: Washington edo Brasilia
administrazio-hiriak; hiri kolonialak (Europako metropolien kolonia-lurralde guztietan: Afrikan eta
Amerikan); hondartzen inguruko hiri turistikoak (Benidorm, Lloret del Mar, Salou, etab.) edo neguko
estazioen ingurukoak; erlijio-hiriak (Lourdes); industria-hiriak, industria garrantzitsuaren edo meategien
inguruetan (Villahermosa, Mexikon). Oro har, ez dute tradiziorik, ez dute historiarik, eta funtzio edo
berezitasun jakin bati erantzuten diete, eta izaera dimentsiobakarra dute, aipatutakoek, adibidez.

HIRI BERRIAK, ordea, osoko bizitzako unitate osotzat hartzen dira, eta EZ ESPEZIALIZATUTZAT.

INGALATERRAN sortu ziren, zehazki Londres inguruan, 1937an “industria-biztanleria banatzeko
arazoak eta hiri-pilaketaren eragozpenak aztertu eta irtenbide egokiak proposatzeko” sortutako
batzordetik. BARLOW buru zuen batzordearen txostenean, “plangintza nazionala” proposatzen da.
Txostenean, pilatutako hiri-eremu guztien plangintza orokorra egitea proposatzen da, eta “industria
deszentralizatzeko eta eskualde-oreka lortzeko politika” ezartzearen beharra ere adierazten da. Berariaz
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aipatzen du, bide gisa, Howardek mende hasieran proposatutako “lorategi-hiria”: hiri sateliteak, merkataritzaguneak eta eraikitako hiri txikien garapena.

Hasieran, Londres Handiaren Plana ezarri zen. Londresko konderriko eta eremu mugakideetako
industriak gelditzea proposatzen du, biztanleria ez dadin hazi, murriztu baizik. Lau uztai zentrokide
proposatzen ditu:
Eremu urbanizatua: dentsitatea jaitsi behar da.
Bizitoki-aldiria: etxe familiabakarrak (dentsitate baxua).
Londresko erdigunetik 20-30 kilometrora, uztai berdea, nekazaritza-erabilerarako eta aisialdirako.
Kanpoaldea “hiri berriak” eraikitzeko gordeta.
Ideia nagusia hiri handiaren olio-orban motako hazkundea geraraztea izan zen, baita hazkunderako
hiri txiki autonomoak proposatzea ere, Londresko erdigune metatuan jarriko ez zirenak. 1946an NEW
TOWN ACT onartu zen, mende horretako hirigintzako jarduera handinahikoenetako bat. Hiri berriak
Londrestik 40 kilometro ingurura egin behar ziren, eta hogei mila eta hirurogei mila biztanle artean
izango zituzten, ekonomia, gizarte eta kultura-bizitza independenteko nukleoak osatzeko. Baztertu
egin zen HIRI-LOGELA formula (formula hori oso ohikoa izan zen kontinenteko metropolien
inguruetan; Madrilen, Bartzelonan eta Parisen, esaterako).

Etxebizitzatik lanera oinez edo bizikletaz joateko erraztasunak ematea proposatzen zen (lantokiak
hirian bertan egon behar zuen) eta lekualdatze handiagoak aldiriko tren-sare sarri baten bidez egingo
ziren (ospetsuak dira ingelesak). Ingurabide berde batek eta zonifikazio zorrotz batek mugatuko zuen
nukleo horien hazkundea (Howarden lorategi-hiria proposamena da).

Politika hori irmo gauzatu zen 1964. eta 1967. urteen artean; Londresko hego-ekialdeko planak hirihazkundearen sistema lineala hartu zuen (Arturo Soriaren ideia).

Esperientziak arrakasta izan zuen eta beste erregio batzuetara garatu zen; Eskoziara eta Galesera,
adibidez. Ondoren, eskandinaviar herrialdeetara zabaldu zen (Finlandia) eta esperientzia interesgarriak
egin ziren Ekialdeko herrietan; Hungarian, esaterako. Espainiar Estatutan 1973an egin zen saiakera,
desjabetzeko dekretu baten bidez, eta ideia aurrekontu publikoekin landa-lurretan hiri berri publikoak
sortzea zen; hori gauzatzeko lege-tresnak egin ziren arren, ez zen aurrera eraman, ekonomia-arrazoiak
eta eraikuntzako oligopolioaren aurkako jarrera irekiak zirela-eta.
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Joera garaikideak
Hirigintzak ekonomia-interes ikaragarriak sortu eta hirien garapen “arrazionalagoa” oztopatu duen
arren, aurrera jarraitu dute hiri-ingurunea gizatiartzeko saiakerek.

LUIS KHAN (Estonia, 1901). Ameriketako Estatu Batuetako bizilagun horrek autoak hiriguneetako
sarrerako garaje handietan geraraztea proposatu zuen (“aldageltokien” aurrekaria). Autorik gabeko hiriak
“eremu funtzionaletan” (bulegoak, etxebizitzak, dendak, etab.) banatuko ziren, eta gutxieneko distantziak
bereiziko zituen. Filadelfiarako (1962) eta Teherango erdigune berrirako (1974) egindako proiektuetan
proposatu zuen hori.

Bere ideiak baditu baterako puntu batzuk Bigarren Mundu gerran suntsitutako Europako zenbait
hiritan egindako saiakerekin edo hedapen-auzoekin (aurreko puntuan ikusitako hiri sateliteak). Metro
bidez erdigunearekin lotutako lorategi-hiriak Suedian (Vallingby), Helsinkin (Tapiola, 9 kilometrora) eta
Tokion (Hino) egin dira.

KENZO TANGE (Japonia, 1913)

Hirigintzaren ikusmolde berria proposatu zuen: espazioa komunikatzeko modua da, hirigintza
baldintzatzen duten arreta ekonomikoen eta soziologikoen gainetik. Tokio Antolatzeko eta
Zabaltzeko Plana lanean, aurrerapauso ikaragarria eman zuen, abiapuntu gisa 10 milioi biztanle
baino gehiagoko hiria hartuz. Bere planaren oinarria bide-ardatz bat sortzea da, sistema erradial
zaharra ordezkatuko duen sistemaren zutabea. Ardatz hori piloteen gainean jarriko litzateke, eta
badian sartu. Abiadura eta edukiera handiko bidea izango litzateke eta bide horri batuko
litzaizkieke, modu ortogonalean, bizitoki-eremuak eta lantokiak komunikatuko lituzketen bigarren
mailako bideak.

Bere planean hori herrialde guztira zabaltzea proposatzen du, Tokiorako aurkeztutako logika eta
jariotasun berdineko bidearen bidez hirigune garrantzitsuak lotuz. Azken batean, Arturo Soriaren
hiri linealaren neurri ikaragarriko zabalkuntza da.

Kenzok hirigintza-proiektu garrantzitsuak egin ditu Italian (Librino hiri berria), baita hirigune berria
ere Abbasabaden, Khanekin batera.

Gure garaitik hurbilago daude, eta xumeagoak dira, POSMODERNISMOKO proiektuak. LA VILLETE
proiektua nabarmentzen da, Pariseko kanpoaldeko proiektua, LEO KRIERena. Eremu publikoaren ikusmolde
zaharra hartu (agora, plaza, meskita, etab.) eta haren inguruko hiri-egitura osatzen du (ezaguna da La
Villeteko ARKUA). Baina irtenbide hori ezin da hiri handi baten kasurako erabili.
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Proiektu handi askok ez dute planoetatik errealitatera jauzi egiten, zoritxarrez. Egun, soziologoak eta
ekologistak dira hiri-inguruaren suntsiketa eta kalitate baxua salatzen dutenak. Laurogeiko hamarkadan
hirigintzaren helmenari eta kabinete batean hartutako erabakiek izan dituzten ondorioei buruzko
hausnarketa-epea ireki dela dirudi. Izan ere, hiri gehienek plan zaharrak birmoldatzea edo eguneratzea
pentsatu dute, edo hirigintza-plan berriak egitea. Plan horietan kontu handiagoa jartzen da ingurumenarazo larrian eta lurren erabilerari buruzko azterketa sakonagoak egiten dira. Plan berriak aztertzea
ikasturte honetan hasiko dugun etengabeko zeregina izango da, eta datorren ikasturtean ere horretan
jarraituko dugu.

OHARRA
Unitate hau ikerketa pertsonaleko lan bat eginez osatzen da. Ikerketa hori egungo hirigintza-joerei
buruzko laburpena izango da (bibliografia, Internet, aldizkari espezializatuak eta abar kontsultatuko
dira horretarako), eta munduan ezagunak diren arkitektoak izango dira erreferentzia; esaterako,
Isozaki, Zaha Hadid, Frank Ghery, Bofia, Moneo, Bohigas, Norman Foster....
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3 HIRIGINTZAKO ZUZENBIDEAREN KONTZEPTUAK
3.1

Hirigintzako zuzenbidearen iturriak

Zuzenbidearen ikuspegi orokorrari buruzko aurretiazko kontzeptuak
Zuzenbide kontzeptua

Zuzenbide garaikidearen aurrekariak

Lege-araua eta Legea kontzeptuak

ZUZENBIDE-BANAKETAK: PUBLIKOA / PRIBATUA

BOTERE-BANAKETA
LEGEGILEA
ESTATUARENA

BETEARAZLEA

LEGEGILEA

BETEARAZLEA

Autonomia-erkidegoarena

Autonomia-erkidegoarena

LEGEGILEA

BETEARAZLEA

Lurraldearena

Lurraldearena

JUDIZIALA

Botere judizialaren hierarkia

Probintzia: Juntak,
foru aldundiak
Tokikoa: udala

AUZITEGI KONSTITUZIONALA. – Eskumenak / Helegite-motak
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ZUZENBIDE-MOTAK

ZUZENBIDEAREN ADARRAK

LABURPENA

KODEA

Administrazio-zuzenbidea
Toki-araubidea
Hirigintza
Ingurumena
Eraikuntza
ZUZENBIDE PUBLIKOA

Etab.
Zuzenbide politikoa (konstituzionala)
Nazioarteko zuzenbide publikoa
Zigor-zuzenbidea
Zuzenbide prozesala
Zuzenbide fiskala
Erkidegoko zuzenbidea (EB)
Nazioarteko zuzenbide pribatua

ZUZENBIDE PRIBATUA

Zuzenbide zibila
Merkataritza-zuzenbidea
Lan-zuzenbidea

ZUZENBIDE BEREZIA

Zuzenbide kanonikoa
Zuzenbide militarra?

ZUZENBIDE-ITURRIAK
ZUZENEKO ITURRIAK
a) Botere hauetatik
eratorritako legeak eta
arauak:
LEGEGILEA
BETEARAZLEA
b) Ohitura
c) Zuzenbidearen
printzipio orokorrak
ZEHARKAKO ITURRIAK

a) Nazioarteko itunak
b) Jurisprudentzia
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ARAUEN HIERARKIA
KONSTITUZIOA
NAZIOARTEKO ITUNAK
LEGEAK

ARRUNTAK

Gorteek emanak

ORGANIKOAK

LEGEAK (lege-indarra duten arauak)

ERREGE LEGE-DEKRETUAK

Gobernuak emanak
LEGEGINTZAKO ERREGE-DEKRETUAK
ERREGE-DEKRETUAK (Gobernua)
Gobernuaren batzorde delegatuen
AGINDUAK
ARAUDIAK

MINISTERIO-AGINDUAK
Idazkaritza Nagusien, Zuzendaritza
Nagusien, Zuzendariordetzen eta abarren
ZIRKULARRAK, JARRAIBIDEAK

FORU-DEKRETUAK

DIPUTATU NAGUSIA

FORU-ARAUAK

GAI EDO ARLO BATEKO DIPUTATUAK

Alkatetza-aginduak, udal-bandoak, udal-ordenantzak Arauzko izaeradun arauak

Auzitegi Gorenaren epaiak
EPAIAK

Auzitegi Nagusien epaiak
Probintzia-auzitegien epaiak
Lehen auzialdiko epaitegien epaiak

AUTONOMIA-ERKIDEGOEN ARAUAK

UDAL-ARAUAK
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PRINTZIPIO KONSTITUZIONALAK ORDENAMENDU JURDIKOARI DAGOKIONEZ
1. LEGEZKOTASUN-PRINTZIPIOA

2. SEGURTASUN JURIDIKOAREN PRINTZIPIOA

3. ARAUEN HIERARKIAREN PRINTZIPIOA

4. PUBLIZITATE-PRINTZIPIOA

3.2

Hirigintza eta ingurumena. Konstituzio-esparrua

1978ko Konstituzioaren lau arautan egiten zaio erreferentzia hirigintzari.

1) Lehenengoa 33. artikulua da, jabetza pribatuari buruzkoa. “Jabetza pribaturako eta jarauntsirako eskubideak aitortzen dira”.

Horrenbestez, jabetza-eskubidea aitortzen da eta, beraz, baita “lurzoruaren jabetzarakoa” ere.

Lurzoruaren nazionalizazioari uko egin behar zaiola adierazten al du horrek? 1956ko Lurzoruari buruzko
Lege zaharrak lurzoruaren jabetza publikoaren alde egiten zuen, “hirigintza-ekintzarako ideala” zelako.

Komeni da aipatzea hau baieztatzen zela 1975eko Land Community Act (Lurzoruari buruzko Lege
ingelesa) onartu aurretik egindako liburu zurian: “planeamendu positiboa eta hiri-prozesua kontrolatzeko eta
noiz eta nola urbanizatu eta eraiki behar den erabakitzeko gaitasuna duena lurzoruaren jabetza publikoren
bidez soilik gauza daiteke”. Gainera, une batetik aurrera lurzoru pribatuko hirigintza-jarduera guztiak
debekatzen ditu.

Lurzorua nazionalizatzea terminoa azaldu egin behar da. Hiri-lurzoruaren jabeak, jabe izate
hutsagatik eta inolako jarduerarik egin eta arriskurik hartu gabe, onura handia jasotzen du; hau da,
lurzoruaren balioa handitu egiten da hiriko lurretan sartzean (lurzoru urbanizagarritzat hartzean)
komunitate batek bizi den lurzoruaren etorkizunari buruz hartutako erabaki baten ondorioz.

Lurzoruaren balio areagotzen da horrela, baina jabeak ez du bere kabuz irabazi, ez baitu ezer egin hori
lortzeko; beraz, komunitateak jaso beharko luke irabazi hori berez, justizia hertsian. Hori adierazten da
nazionalizazioa aipatzean, komunitateak jasotzea komunitateak berak eragindako lurzoruaren gainbalioa, eta
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zenbait bide erabil daitezke horretarako (lagapena, betebeharrak, etab.), konfiskazio garbi eta sinplera jo
gabe.

Hau esaten da 33.2. artikuluan, jabetza-eskubideaz ari dela: “Eskubideon gizarte-eginkizunak
legeen arabera mugatuko du haien edukia”.

Lurzoruari dagokionez, osaera juridiko berria dakar horrek eta “ondasunak legeek berariaz ezarritako
mugez bestelako mugarik gabe gozatzeko eta erabiltzeko” eskubide (jabetzaren osaera zibila) izateari
utzi eta erabiltzeko mugak dituen eskubide bihurtuko da (mugak hirigintza-legeek, antolamendu-planek
eta antzekoek ezarriko dituzte).

Hau adierazten da 33.3 artikuluan: “Inori ez zaio bere ondasun eta eskubiderik kenduko, onura
publikoko edo gizarte-intereseko arrazoi justifikaturik izan ezean, betiere kalte-ordain egokia emanez
eta legeetan xedatutakoaren arabera”.

33. artikuluan debekatu egiten da konfiskatzea, baina ez jabetza-eskubidearen edukia eta eskubide
horren erabilera mugatuko duten teknikak abian jartzea, bereziki espekulazio-osagai handia kentzeko
eta gizartearen erabakiek sortutako gainbalioen zati bat gizartera bertara itzultzea bermatzeko.

“Onura publikoko eta gizarte-intereseko” muturreko kasuan, administrazioak, aurrerago ikusiko
dugun moduan, onura edo gizarte-interes hori betetzeko beharrezko iruditzen zaizkion ondasunak
desjabetzeko eskumena du.

Horren antzeko planteamendu konstituzionalistak daude gure inguruko herrialdeetan eta, neurri
handiagoan edo txikiagoa, hiri-lurzorua nazionalizatu dute.

Kasu ingelesean, une batetik aurrera lurzoru pribatuko hirigintza-jarduerak debekatzeaz gain (komunitateak hiriaren bilakaeraren ekimenari ezin diola eutsi eta garapen hori ezin duela kontrolatu irizten dio, jardun
beharreko lurzoruaren titulartasuna ematen ez bazaio), Legeak hamar urteko epean hiriak zabaltzeko
beharrezko lurzoruaz jabetzera behartzen ditu tokiko agintaritzak. Jarduera hori existing use value
(lurzoruaren berezko balioa) delakoaren arabera egiten da, une horretako erabilera errealaren arabera (ez
hiri-erabileraren arabera), espekulazio-osagaietatik aske utziz.

Hau dio Frantziako legeak: “eraikitzeko eskubidea lurzoruaren eskubideari lotuta dago, baina muga
batetik haratago, eskubide hori erabiltzea kolektiboaren mende dago”.

Horrenbestez, jabetza-eskubidearen edukia muga eta osa dezake legeak, eta zer eskumen dituen eta
zein ez zehaztu, betiere "funtsezko edukia" (hau da, ezin da edukirik gabeko eskubide bat mugatu edo
kontrolatu) salbu geratuz, Konstituzioaren 53.1 artikuluan babesten baita (eskubideen arteko gatazka edo
eskubide baten interpretazio-gatazka kasuetarako).
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2) 47. artikulua: “Espainiar guztiek etxebizitza duin eta egokia izateko eskubidea dute.
Botere publikoek beharrezkoak diren inguruabarrak bultzatu eta bidezko arauak ezarriko
dituzte, eskubide hori eragingarria izan dadin; eta espekulazioa desagerrarazteko, interes
orokorraren arabera arautuko dute lurraren erabilera”.

Erakunde publikoen hirigintza jarduerak gainbalioa sortzen badu, gizarteak horietan parte hartuko du.

Beraz, 47. artikuluan, botere publikoei betebehar bat jartzen zaie: "espekulazioa desagerrarazteko,
interes orokorraren arabera arautuko dute lurraren erabilera", eta gizartearen parte-hartzea legitimotzat
hartzen da: “Erakunde publikoen hirigintza jarduerak gainbalioa sortzen badu, gizarteak horietan parte
hartuko du”.

Bideragarria da sistema ingelesaren antzeko sistema ezartzea, baita balioaren araberako kalteordainaren zehaztapena ere. Botere publikoei planifikazio- eta hirigintza-jardueretatik eratorritako
gainbalioak esleitzearen ondorioa izango litzateke, baita eskubidearen edukia mugatzearen ondorioa
ere, beraiei dagokien gizarte-funtzioari eta antolaketa-planei jarraiki.

Konstituzio-testuak eragiketa-tarte zabala uzten dio legegileari, eta hor sartzen dira indarrean dagoen
1993ko testu bategina eta arau askoz zorrotzagoak, 33. artikuluaren beraren nahiz 9.2. artikuluaren
babesean: “Botere publikoei dagokie inguruabar zehatzak sustatzea, gizabanakoaren eta berak
osatzen dituen taldeen askatasuna eta berdintasuna benetakoak eta eragingarriak izan daitezen;
oztopoak kentzea, horiek haien osotasuna eragotzi edo zailtzen badute (…)”.

3) 45. artikulua
1. Guztion eskubidea da gizabanakoaren garapenerako egoki den ingurumena izatea, eta guztion
eginbeharra ere bada hori zaintzea.
2. Botere publikoek zainduko dute baliabide natural guztien erabilera arrazionala, bizitza-kalitatea
babestu eta hobetzeko, eta ingurumena defendatu eta berriztatzeko, behar-beharrezkoa den elkartasun
kolektiboan oinarrituz.
3. Norbaitek aurreko paragrafoak xedatu duena hausten badu, legezko mugen barruan horri zehapen
penalak ezarriko zaizkio, edo, hala denean, administrazio-zehapenak, bai eta eragindako kaltea
konpontzeko betebeharra ere.

Artikulu horretan ingurumen egokia izateko eskubidea aitortzen da, eta botere publikoei “baliabide
natural guztien erabilera arrazionala” zaintzeko agintzen die (lurzorua ez da guk handi dezakegun
baliabidea), bizi-kalitatea babesteko eta hobetzeko eta ingurumena defendatzeko.
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Termino zehaztugabe ugari ditu artikulu horrek (erabilera arrazionala, bizi-kalitatea, etab.), baina, oro
har, hirigintza-antolamenduak funtsezko ideia horiek izan behar dituela onartzen da.

Ez dira behar bezala erabili artikulu horretan jasotzen diren aukerak, baina ukaezina da lurraldea
antolatzeari eta lurzoruaren erabilerari buruzko erabakiak hartzeari dagokienez, ingurumena zaintzeko
aukera ematen dutela. Baina ez dira nahikoak helburua ingurumena lehengoratzea bada; izan ere,
hirietan nahiz hiritik kanpo, hainbat eraso eta gehiegikeria izan ditu.

4) Ondorio berera iritsiko gara arazo hori 46. artikuluan xedatzen denari erreparatuz aztertzen badugu:
“Botere publikoek bermatuko dute Espainiako herrien ondare historiko, kultural eta artistikoa
zaindu eta aberastea, bai eta ondareon ondasunena ere, horien araubidea eta titulartasuna edozein
izanda. Zigor-legeak zehatuko ditu ondare horien kontrako atentatuak”.

Artikulu horretan ikusten den moduan, ez da gomendio soila, agindua baizik; iraganetik jasotako monumentu-ondarea zaintzeko betebeharra ezartzen da. 1985eko ekaineko Espainiako Ondare Historikoari
buruzko Legearen nahiz Euskal Herriko Ondare Historikoari buruzko Legearen bidez, gai horri erantzun
nahi zaio.

Etengabeko aldaketak egin dira espainiar Estatuko Lurzoruari buruzko legean: 1956, 1962, 1976,
1992 eta, azkena, 1998ko testu bategina. Autonomia-erkidegoko legeak ere egin dira: 4/1990 Legea,
maiatzaren 31koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolakuntzari buruzkoa; 20/1998 Legea,
ekainaren 29koa, Lurzoru Ondare Publikoena. Guztien helburua aurrerago aipatutako arazoei eustea eta
erantzutea da. Lege horiek Konstituzioaren eskaerak betetzen dituzten ala ez indarrean dagoen
hirigintza-antolamenduaren azterketan aurrera egin ahala ikusiko dugu.

Antolaketa-arazo batzuei ere eusten die Konstituzioak:

ESKUMEN-BANAKETA LURRALDE-ANTOLAKETARI, HIRIGINTZARI ETA ETXEBIZITZARI
DAGOKIENEZ, ETA ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN PAPERA

Hirigintza botere publikoek uko egin ezin dioten eskumena da.

1956ko Lurzoruari buruzko Legea onartu aurretik, udalerrien eskumena zen funtsean.

Baina Lege horrek protagonismo garrantzitsua eman zion Estatuari gai horretan, udalerriei eskumenak
kenduz. Estatuarentzat jaso zuen mota guztietako planak behin betiko onartzeko aukera eta udalen erabakieskumenak plangintza egikaritzera eta kudeatzera murriztu zituen.
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Lege hori prestatzean, kontuan hartu zen hirigintza ikuspegi orokor batetik ulertu behar zela, gizakiak
ingurunearekin dituen harremanak barneratu behar zituela eta hainbat ministerioren ardura ziren SEKTOREIKUSPEGI UGARI koordinatzea eskatzen zuela, hain zuzen: Obra Publikoak, Hezkuntza, Ondare Historikoa,
Armada, Industria, Nekazaritza, Turismoa, Osasuna, etab. Irtenbide moduan, kolegialtasun printzipioa
ezartzea proposatu zen, eta Kontseilu Nazionala eta Hirigintzako Batzorde Nagusia osatu ziren, baita
hirigintzako probintzia-batzordeak ere.

1957an, Etxebizitza Ministerioa sortu zenean, kolegialtasun-sistema baztertu eta departamendu
horretako titularrak bereganatu zituen eskumen horiek.

1976ko erreformak ez zuen udalen eskumena aldatu funtsezko alderdiei zegokienez, eta udalei aitortzen
zien izaera orokorreko hirigintza-eskumena. Hirigintza-kudeaketarako bitartekoak, langileak eta teknikariak ez
zituzten udaletan, diputazio probintzialek bereganatzen zituzten eskumenak, eta kooperazio-funtzioa eta
udalek arduragabekeria nabarmenak egiten zituzten kasuetan eskumenak berenganatzeko ezohiko aukera
onartzen zieten.

Estatuaren eskuetan geratu ziren udal-jarduera zaintzeko eta hirigintza-plangintza behin betiko onartzeko
eta hori zaintzeko eskumenak. Aldaketa bakarra Hirigintzako Batzorde Nagusia sortzea izan zen, eta Obra
Publikoen Ministerioko organo aholkularia zen (ministerio horrek zuen erabakitzeko ahalmena.) Batzorde
Nagusia sortzea eta planeamenduko irudi berria (Koordinazioko lurralde-plan zuzentzaileak) sartzea izan
ziren ministerioen arteko tirabirak konpontzeko asmatutako formulak.

Eskema hori Madrilgo, Bartzelonako, Bilboko eta Valentziako eremuetako metropoli-erakundeei
buruzko erreferentzia baten bidez osatzen da. Izaera heterogeneoa zuten eta hiri-aglomerazio handien
eremu osorako zuzendaritza bateratu baten beharrari erantzuten saiatu ziren.

Bi erakunde paraestatal handi ere sortu ziren, eskumen eta izaera propioak zituztenak: Hirigintzako
Institutu Nazionala (zuzeneko hirigintza-kudeaketarako eta, bereziki lurzoruaz jabetzeko, desjabetzeen
bidez) eta Etxebizitzaren Institutu Nazionala (babes ofizialeko etxebizitzak sustatzeko eta kudeatzeko).

Eskema hori erabat aldatu zen 1977ko erreforma politikoak abian jarritako Estatuaren eraldatzeprozesuaren ondorioz.

Konstituzio berria aldarrikatu aurretik, 1977. urtean, Etxebizitza Ministerioa kendu egin zen eta Obra
Publikoen Ministerioari eman zitzaizkion lurralde-antolaketari, hirigintzari eta etxebizitzari buruzko eskumen
guztiak.

Konstituzio berriaren bidez (1978ko abendua), deszentralizazio politikoko prozesua sustatu zen,
Estatuaren birmoldaketa orokorrari bide emanez, Autonomia-estatutuak onartuta (lehenengoak Kataluniako
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Generalitatarenak eta Euskadirenak izan ziren). Prozesu hori 1983an amaitu zen, hamazazpi autonomiaerkidegoen Estatutuak onartuz.

Estatutuen arabera, eta Konstituzioaren esparruan, eskumen esklusiboak dituzte guztiek lurraldeantolaketa, hirigintza eta ingurumen gaietan. Eskumen horietan gai horiei buruzko legeak egiteko
boterea nahiz botere betearazlea eta kudeaketarako boterea sartzen dira.

Beraz, autonomia-erkidegoetako organoek ordezkatu zituzten Estatuaren organoak eta 1976ko
Lurzoruari buruzko legeak eta arau osagarriek ezarritako eskumenak erabil zitzaketen. Lege eta arau
horiek indarrean jarraitu zuten autonomia-erkidegoetako botereek aldatu ez zituzten bitartean.

Irakurri 148. artikulua. AUTONOMIA-ERKIDEGOEN ESKUMENEKOAK IZAN DAITEZKEEN ESKUMENEI BURUZKOA.
Irakurri 149. artikulua. ESTATUAREN ESKUMEN ESKLUSIBOEI BURUZKOA.

AZALDUTAKOARI BURUZKO ZENBAIT ZEHAZTAPEN
Estatua (139.1 artikulua: “Espainiar guztiek eskubide eta betebehar berberak dituzte, estatuko
lurraldeko edozein tokitan”. 149.1 artikuluaren arabera, estatuaren eskumen esklusiboa da
“Konstituzio-eskubideak egikaritzean eta konstituzio-eginbeharrak betetzean, espainiar guztien
berdintasuna bermatzen duten oinarrizko baldintzak arautzea.”). Ikuspegi horretatik begiratuta,
hirigintzako eskumen legegilea Gorte Nagusiek eta autonomia-erkidegoetako parlamentuek
partekatzen dute.

148.1.3 artikuluaren arabera, autonomia-erkidegoek lurralde-antolakuntza, hirigintza eta
etxebizitza gaietako eskumenak bereganatu ahal izango dituzte. Baina hirigintzak, lurraldean
eragiten duten ekintza guztien ikuspegi global eta barneratzailetik begiratuta, antolaketa
fisikoarekin lotura estua izatea eskatzen du, gutxienez goieneko mailetan; esaterako, ekonomiaplangintzan. Eta horren oinarriak eta koordinazioa Estatuaren eskumen esklusiboa dira
(Konstituzioaren 149.1.12 eta 131 artikuluak). Estatuak eskumen hori du Ekonomia-jardueraren
antolaketa orokorraren printzipio bati erantzuten dieten planetan edo programetan.

Hirigintzaren ikuspegi orokor horrek berak sektore asko kontuan hartzea eskatzen du: urak,
mendiak, meategiak, energia, industria, defentsa, errepideak eta obra publikoak, portuak,
aireportuak, itsasbazterrak, etab. Eta sektore horietan guztietan, Konstituzioak eskumen bat
aitortzen dio Estatuari, esklusiboa ez bada, bai konkurritzailea, baita nagusia ere botere
legegileari eta betearazleari dagokienez (eskumenen gainjartzeek eragindako gatazkei buruzko
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149.3. artikuluan ezarritako prebalentzia-klausularen arabera, “gatazka izanez gero, estatuaren
arauak autonomia-erkidegoetako arauen gainetik nagusituko dira”).

Estatuaren eskumen esklusibokoa da, 149.1. 23 artikuluari jarraiki, "Ingurumena babesteko
oinarrizko legegintza".

FUNTZIONAMENDU-PRINTZIPIOA
Horrenbestez, hasiera batean autonomia-erkidegoen eskumena dirudiena AUTONOMIA-ERKIDEGOEN ETA ESTATUAREN ARTEAN PARTEKATUTAKO ESKUMENA DA HEIN HANDI
BATEAN.

EGOERAK HORREK BI BOTEREAK BEHARTZEN DITU ETENGABEKO KOORDINAZIO,
INFORMAZIO ETA LANKIDETZA-JARRERA HARTZERA; izan ere, bietako inork ez ditu
esklusiban lurralde-ekintzako baliabideak (adibidez: 1988ko Itsasbazterrei buruzko Legean
administrazio arteko kontsulta eta komunikazio-sistema ezartzen da, sor daitezkeen desadostasunak
konpontzeko).

1976ko testu bategina eta 1993ko testu berria lan-oinarri horietatik abiatzen dira. Hala ere, gai
gatazkatsua da eskumen-banaketa, eta ez dago behin betiko irtenbiderik (horregatik ugaritu dira
Auzitegi Konstituzionalean konstituzioarekin bat ez datozela argudiatzen duten helegiteak).

Konstituzioaren testu berritik eratorritako taula osatzeko, testuak udalerrien autonomia
bermatzen du haien interesak kudeatzeko garaian.

1985eko Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legean, udalerrien kokapena indartzen da
sisteman. Hirigintzako legedia ideia horiek kontuan hartuz irakurri behar da, udalerriaz gaindiko
botereen ezein esku-hartze gaitzetsi gabe; izan ere, interesen aldiberekotasuna dago lurraldeari
buruzko erabakiak hartzeko garaian. Udal-autonomiaren eredua bateragarria da esku-hartze
horiekin, hirigintzaren berezitasuna kontuan izanik.

Interes publikoen arteko oreka bermatu behar da, eta horren definizioa ezin da udalen
erabakimenean eta haiek hartutako erabakiak ondoren justiziak berrikusteko aukeraren eskuetan
utzi, herritar guztiei eragiten baitiete, eta ez udalerri jakin batekoei soilik.
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3.3

Hirigintza-plangintza
Plana, hirigintzako zuzenbidearen kontzeptu nagusia
“Plana” terminoa hirigintzako lehenengo araudien bidez sartu zen zuzenbidean, eta PLANO
hitzaren esanahi baliokidea hartu zuen; hau da, errealitate jakin bat modu grafikoan adierazteko
modua, edo, zehatzago esanda, JARDUERA-PROGRAMA JAKIN BATEN EMAITZA moduan
errealitate horrekin materialki egin nahi denaren irudikapena.

Hauxe zioen 1956ko legeak: “plangintza hiri-antolaketa ororen funtsezko oinarria da”. 3. artikuluan,
berriz, HIRIGINTZA-JARDUERAREN AHALAMENAK zehazten ziren:
Ekoizpen- eta bizitoki-guneak lurraldean biztanleria ahalik ondoen banatzeko moduan kokatzea.
Udalen lurraldeak hiri-lurretan, lur urbanizagarrietan eta lur urbanizaezinetan banatzea.
Erabilera desberdinetako eremuak zehaztea, eta eremu horietan eraikitzeko baldintza zehatzak
ezartzea.
Bide-sare publikoaren eta komunikabideen diseinua egitea.
Espazio libreen eta berdeguneen sistema zehaztea.
Interes publikoko zentroak eta zerbitzuak kokatzea eta ezaugarritzea.
Lurzoruaren erabilera eta eraikuntzak mugatzea.
Eraikinen arkitektura-konposizioa orientatzea, haien ezaugarri estetikoak arautzea eta abar.

Hau da, planetan hiria edo lurraldearen espazioa denboraren poderioz nolakoa izango den aitzinirudikatzen eta aurreratzen da.

Komeni da gogoan izatea, Konstituzioaren 33. artikuluari jarraiki, jabetza-eskubideak gauzak (lurzorua,
kasu honetan) erabiltzeko eta neurriz kanpo baliatzeko eskubide mugagabea izateari utzi ziola, eta lurralde
horretarako kasuan-kasuan zehazten den edukian mugatutako eskubidea izatera igaro zela.

Lurralde osoko milioika partzelen jabetza-eskubidearen zehaztapen xehatu hori ezin zitekeen egin lege
orokor baten bidez. Lurzoruari buruzko Legean teknika bifasikoa proposatu zen: lege horretan zehaztu ziren
sistemaren lerro nagusiak (jeneralizagarria) eta planen esku utzi zen haien zehaztapena. 8. artikuluan ematen
zen mekanismoaren berri:
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“Lurzoruaren erabilera eta bereziki haren hiritartzea eta eraikigarritasuna lurralde-antolaketako eta
hirigintzako legediek ezartzen duten moduan eta haietan zehatutako mugen barruan egin beharko da,
eta arauak igortzen duenez, plangintzan zehaztutako eran, onibarren hirigintza-sailkapenari eta
kalifikaziori jarraiki".

Komeni da argitzea zer egitura berezi planteatzen duen hirigintza-antolamenduak:
Antolamenduaren gailurrean LURZORUARI BURUZKO LEGEA EDOTA AUTONOMIAERKIDEGOKO LEGEDIA daude*.
(gogoan izan aldiberekoak direla gai askotan)
6/1998 Legea, apirilaren 13koa, Lurzoruaren araubideari eta balorazioei buruzko legea (estatuko
oinarrizko legedia).
4/2000 Legea, ekainaren 23koa, 6/1998 Legea aldatzen duena.
1976ko Lurzoruari buruzko Legearen testu bategina, LEGEDIA ORDEZKATZAILEA lurzoruari
buruzko legerik ez duten autonomia-erkidegoentzat.
Lurzoruaren eta hiri-antolamenduaren Legearen testu bategina, ekainaren 26ko 1/1992 Legegintzako
Errege Dekretuaren bidez onartua (artikulu batzuk baizik ez daude indarrean, martxoaren 20ko
Auzitegi Konstituzionalaren 61/1997 epaiaren bidez, testuaren 2/3 konstituzioaren aurkakotzat hartu
baitzen).
4/1990 Legea, maiatzaren 31koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolakuntzari buruzkoa.
5/1993 Legea, uztailaren 16koa, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde
Historikoetako Foruzko Jardute-Erakundeen arteko harremanei buruzko Legea aldatzen duena
(EAE).
17/1994 Legea, ekainaren 30ekoa, etxebizitzaren arloko presako neurriak eta hirigintza plangintzako
zein kudeaketako tresnak izapidetzeko neurriak zehazteari buruzkoa (Maturana legea, EAE).
3/1997 Legea, apirilaren 25ekoa, hirigintza-ekintzak sortutako gainbalioetan Erkidegoak izan behar
duen partaidetza zehazten duena (EAE).
1/1997 Legea, otsailaren 20koa, Udalaren Aurrekontuetan Lurraren Udal Ondarerako diren zenbatekoen gordailua arautzen duena (EAE).
3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurugiroa babesten duena.
5/1998 Legea, martxoaren 6koa, lurraren araubide eta hiri antolaketaren arloko presako neurriak
zehazteari buruzkoa (EAE).
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Apirilaren 20ko 11/1998 Legea, 3/1997 Legea (hirigintza-ekintzak sortutako gainbalioetan Erkidegoak
izan behar duen partaidetza zehazten duena)aldatzen duena.
20/1998 Legea, ekainaren 29koa, Lurzoru Ondare Publikoena.

* EAEko Legea: 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa.

Lurralde-antolamenduan eta hirigintzan eragiten duen estatuko LEGEDIA SEKTORIALA:
29/1985 Legea, abuztuaren 2koa, Urei eta garapen-araudiari buruzkoa (849 /1986 ED).
46/ 1999 Legea, abenduaren 13koa, 29/1985 Legea aldatzen duena.
927/1988 ED, Urari eta hidrologia-antolamenduari buruzko administrazio publikoaren
araudia.
22/1988 Legea, uztailaren 28koa, Itsasertzei buruzkoa eta haren garapen eta betearazpen
araudia zehazten duena (1471/1988 ED) eta 1112/1992 ED, 25/1988 Legea aldatzen duena,
errepideei buruzkoa eta haren araudia zehazten duena.
2339/1980 ED, irailaren 26koa, EAEri eskuordetzen dizkiona “EAEko lurraldetik igarotzen
diren zatietan emakidaren erregimenean ez dauden errepide, bide eta autobide guztien
gainekoan estatuak dituen funtzioak eta eskubideak”.
16/1987 Legea, uztailaren 30ekoa, Garraioaren antolaketari buruzkoa eta haren araudia
(1211/1990 ED). 168. artikulua eta hurrengoak: TRENBIDEAK.
27/1992 Legea, azaroaren 24koa, Estatuko Portuei eta Merkataritzako ontzidiei buruzkoa.

Hurrengo mailan horien ARAUDI BETEARAZLEAK daude; haien aginduak garatzen eta osatzen
dituzte izaera orokorrez:
Hirigintza-antolamendurako araudia (2159/1978 ED, ekainaren 23koa, Lurraren jardunbidea eta
hiri-antolaketari buruzko legea garatu eta aplikatzeko plangintzaren araudia onartzen duena).
Hirigintzako kudeaketari buruzko araudia (3288/1978 ED).
Hirigintza diziplinarako araudia (R.D. 2187/1978).
Ezinbesteko eraikuntzaren araudia eta Lurzoruari buruzko udal araudia (1964).
Jabetza Erregistroan hirigintza-egintzak inskribatzeko araudia (1093/1997 ED, “Jabetza
erregistroan hirigintza-ekintzen jabetza inskribatzea").
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Jarduera Gogaikarri, Osasun-galgarri, Kaltegarri eta Arriskutsuei buruzko Araudia.
142/1997 Dekretua, ekainaren 17koa, ekainaren 30eko 17/1994 Legea garatzen duena, etxebizitzaren arloko presako neurriak eta hirigintza plangintzako zein kudeaketako tresnak izapidetzeko neurriak zehazteari buruzkoa (Maturana legea).
168/1997 dekretua, uztailaren 8koa, Euskal Autonomi Elkarteko lehentasunezko nekazaritzaustiapenak eta EAEko eskualdeetako eta lurralde historikoetako laborantzarako gutxieneko
unitateak zehazten dituena.
165/1999 Dekretua, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege
Orokorrak arautzen duen jarduera-lizentzia eskuratzetik salbuetsitako jardueren zerrenda
finkatzen duena.

LURZORUARI BURUZKO LEGEDIARI BURUZKO EGUNGO EGOERA
1978ko konstituzioak politika deszentralizatzeko prozesuari ekin zion, eta 1983an amaitu zen
prozesu hori, 17 autonomia-erkidegodun estatu autonomikoa osatzean. Guztiek eskumen esklusiboak
zituzten LURRALDE-ANTOLAKETAN, HIRIGINTZAN ETA ETXEBIZITZAN, eta eremu horiei buruzko
legeak egiteko, legeak betearazteko eta gai horiek kudeatzeko ahalmena (jabetza-eskubideari eta
ekonomia-plangintza estatuarekin koordinatzeari buruz ezarritako mugen edo azalpenen barruan).

Autonomia-erkidegoetako organoek estatukoak ordezkatu zituen, eta 1976ko Lurzoruari buruzko Legeak
eta haren arau osagarriek (antolamendu-araudiak, hirigintza-kudeaketarakoak, hirigintza-diziplinazkoak,
etab.) ezarritako eskumenak zituzten. Horiek indarrean jarraitu zuten, autonomia-erkidegoetako botereek ez
zituztelako aldatu eta, dena den, ORDEZKO ZUZENBIDE MODUAN erabil zitezkeen (konstituzioaren 149.3
artikuluaren arabera.)

Autonomia-erkidegoetako agintaritzek aurretiaz Estatuak MAILA BETEARAZLEAN betetako eskumenak
berenganatu zituzten, baina oso zuhur jokatu zuten konstituzioaren aurreko hirigintza-legedia aldatzeko
garaian, eta alderdi marjinalak aldatzera mugatu ziren (udalaz gaindiko antolamenduaren eskema berriak,
natura-espazioen babesa, lurzoru ez urbanizagarriaren araudia, zorroztasun handiagoa hirigintza-diziplinan,
etab.), LURZORUAREN JABETZAREN ESTATUTU JURIDIKOAREN inguruko hirigintzaren PUNTU
NAGUSIAK ukitu gabe; izan ere, funtsezko eskubidea denez, tratamendu bera izan behar du estatu osoan.

1976ko testua 1990. urtean aldatu zen, baina presaka eta autonomia-erkidegoen iritzia kontuan izan
gabe. Autonomia-erkidegoek horren aurka egin zuten Auzitegi Konstituzionalean. 1992ko testu bategina
1997ra arte egon zen indarrean, eta aurka egin ondoren, EPAI IKUSGARRIA eman zuen AUZITEGI
KONSTITUZIONALAK 1997ko martxoan. Epaiak indarrean zegoen hirigintza-antolamendua zapuztu
zuen, lege horretako BERREHUN ARTIKULU BAINO GEHIAGO INDARGABETU zituelako.
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Epai horren doktrina bakuna eta erradikala da: ESTATUKO BOTERE LEGEGILEAK EZ DU ESKUMENIK LURRALDE-ANTOLAKETAN ETA HIRIGINTZAN eta, horrenbestez, ezin du izaera ordezkoa duten
araurik ere promulgatu gai horretan.

HONAKO HAUEK ARAUTZEKO ESKUMENA DU:
JABETZA-ESKUBIDEA GAUZATZEKO OINARRIZKO BALDINTZAK (149.1.1 artikulua).
DERRIGORREZKO DESJABETZEAREN BERME OROKORRAK eta, beraz, LURZORUAREN
BALORAZIOEI BURUZKO ARAUDI OROKORRA (149.1.18 artikulua)
ERREGISTROARI DAGOZKION ALDERDIAK (legedia zibilaren zati bat).

Gainerako guztia autonomia-erkidegoetako legegileei dagokie eta badirudi hamazazpi hirigintzaantolamendu egin daitezkeela horrela; horien arteko lotura bakarrak jabetza-eskubidearen, derrigorrezko
desjabetzearen eta erregistroen eskubide orokorren araudiak ezarritako mugak izango dira. Materia horiek
LURZORUAREN ERREGIMENARI ETA BALORAZIOEI buruzko apirilaren 13ko 6/1998 LEGEAK arautzen
ditu (lege horren fotokopia erantsi).

Badira doktrina sinple hori ñabartzen duten Auzitegi Konstituzionalaren beste epai batzuk ere: 1986ko
maiatzaren 13koa, autonomia-erkidegoen hirigintza-eskumenen eta Konstituzioaren 149.1 artikuluan estatuaren eskumen esklusibotzat hartzen diren eskumenen arteko talka; badira Urei eta Itsasertzei buruzko legeari
buruzko beste epai batzuk ere.

Eskumeni buruzko atala amaitzeko, gogoan izan Konstituzioan UDALEN AUTONOMIA bermatzen
dela HAIEN INTERESAK KUDEATZEKO, udalen kokapena indartuz sisteman (1985eko apirileko Toki
Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legea).
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4 HIRIGINTZA-ANTOLAKETA
4.1

Hirigintza-antolaketarako plan motak egungo legediaren arabera
(koadro sinoptikoak / harremanak eta mendekotasunak)
Lurralde-plan zuzentzaileak. Estatuaren eta autonomien eskumenak.
Hirigintza-antolaketako udal-plan orokorrak. Plangintzako arau osagarriak eta subsidiarioak.
Garapenerako tresnak: Plan partzialak eta plan bereziak
Plangintzako lege-irizpideak. Hirigintza-estandarrak.

4.2

Jabari publikoa. Kontzeptua eta motak. Jabari publikoko ondasunak. Herrilanak. Zerbitzu publikoak
Itsas eta lur-eskumen publikoak plangintza eta jabetzan jartzen dituen mugak. Gai hauei buruzko
legegia: errepideak, barruko urak, itsasertza, trenbideak...

4.3

Eae-ko lurralde-antolaketarako legea, 1990ekoa. Garapenerako tresnak
Lurralde-plan partzialak. Kontzeptua eta helburuak.
Lurralde-plan sektorialak. Kontzeptua eta helburuak
Lurraldea antolatzeko jarraibideak (LAJ). Kontzeptua eta helburuak
Erreferentzia berezia eae-ko laj-ei:
Erabaki orokorrak. EAE-ko lurralde-eredua. Eremu funtzionalak (12). Donostiako eremu
funtzionala.
Hirigintza-antolaketa. Hiri-lurzorua, industria-lurzorua, turismo-baliabideak. Etxebizitza-premien
kuantifikazioa.
Ingurune fisikoaren antolaketa. Aurreikuspenak. Babes berezia behar duten eremuak.
Irizpideak: Hirigintza-garapenerako mugak. Babes bereziko eremuak eta eremu babestuak.
Lurzoru-tipologien eta egin beharreko jardueren arteko bateragarritasun-txantiloia.
Ekipamenduen kuantifikazioa areaz area Azpiegiturak eta ekipamenduak jartzeko areak.
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Irakatsi eta ikasteko jarduerak
Irakasleak lege-edukiei buruz prestatutako apunteak irakurri, ulertu eta laburbiltzea (laguntzamateriala: argazkiak, gardenkiak, aldizkariak...).

Laburpenak, eskemak eta koadro sinoptikoak egitea alderdi hauek hobeto ulertze aldera: zuzenbidearen iturriak, lege-mailako arauen sailkapena, beren erlazio hierarkikoa eta legegintzako boterearen, botere betearazlearen eta botere judizialaren antolaketa estatuan eta EAEn.

Ebaluazio-jarduerak
Hemengo eta beste unitate didaktikoetako materialen (eskolako apunteak, laburpenak, etab.)
antolaketa prozedurazko atalaren puntu bat da.

Unitate honetako edukiak 1. ebaluazioko kontzeptu-edukien ebaluazio orokorreko azterketan
sartzen dira (ebaluazio-notaren % 70), eta garapen teknikoko galderen eta testaren parte dira.
Kontzeptu-azterketako osagaien guztizko garrantzia, gutxi gorabehera: 30%

Bibliografia
Lehen aipatutako testuetara jo dugu.
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5 HIRIGINTZA ETA INGURUMENA

5.1

Ingurumeneko araudia. Europako araudia. Estatuko legedia. EAE-ko
Ingurumena Babesteko Legea (laburpena). Udal eskumenak

5.2

Ingurumenarekiko kezka
Ingurumena: Gaur egungo arazoak. Historia. Kontzeptuak eta terminologia: berotegi-efektua,
euri azidoa, ozono-zuloa...
Europako araudia. Plan eta zuzentarau garrantzitsuenak. Nazioarteko hitzarmenak. Ingurumenpolitiken funtzio- eta egitura-printzipioak. Rioko Konferentzia, Kyotoko Hitzarmena (emisioak).
Biodibertsitatearen hitzarmena. Tokiko Agenda 21ak.
Estatuko eta autonomiako araudiak. EAEko Ingurumena Babesteko Lege Orokorra: printzipioak,
tresna teknikoak. Jarduera sailkatuak. Inpaktuari buruzko azterlanak. Hondakin toxiko eta
arriskutsuak.
Legedi sektoriala: ur kontinentalak, barruko urak, mendiak, eremu babestuak, biotopoak, etab.

5.3

Ingurumeneko tresna teknikoak Europako, estatuko eta autonomiako
legedietan
a)

Ingurumen-inpaktua eta horren ebaluazioa. Ingurumen-inpaktuari buruzko azterlanak

b)

Ekoauditoria

c)

Etiketa ekologikoak

d)

Ingurumeneko legedi sektorialak: urak, hondakinak, ontziak. Hondakinen kudeaketa
integrala
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Irakatsi eta ikasteko jarduerak
Irakasleak hirigintza-teknikei buruz prestatutako apunteak irakurri, ulertu eta laburbiltzea
(laguntza-materiala: argazkiak, gardenkiak, aldizkariak...).
Aipatutako ikus-entzunezko materialak. Aldundiaren bideoak (Gipuzkoako hondakinen kudeaketari
buruzko plan integrala), ingurumen-gaiei buruzkoak (“Fin de siglo” bideoa, IIHIIrena), eta EL MEDIO
AMBIENTE bideoa (Ingurumen Ministerioarena).
Informazio osagarria bilatzea aldizkari espezializatuetan, prentsako artikuluetan eta Interneten.

Ebaluazio-jarduerak
TXOSTEN INDIBIDUALA, tresna teknikoren bati buruzko laburpen modura: Ekoauditoria,
ingurumen-inpaktuari buruzko azterlanak edota ekoetiketa, Internetetik lortutako benetako kasu
batetik edo enpresa edo erakundeei eginiko kontsultetatik abiatuz. Prozedurazko atalean,
ebaluazioaren prozedurazko parteko notaren puntu bat jasotzen eta puntuatzen da (10etik
2 puntu). Materialen antolaketa (eskolako apunteak, laburpenak, etab.) prozedurazko atalaren
beste puntu bat da.

Unitate honetako edukiak 2. ebaluazioko kontzeptu-edukien ebaluazio orokorreko azterketan
sartzen dira (ebaluazio-notaren % 70), eta garapen teknikoko galderen eta testaren parte dira.
Kontzeptu-azterketako osagaien guztizko garrantzia, gutxi gorabehera: % 30.

Bibliografia
Recopilación de legislación Medioambiental (Iñaki Lasagabaster/ HAEE ......)
Manual de Derecho Ambiental (hainbat autore; Ed. Universitas)
Lurzoruari eta hirigintzari buruzko legedia
EAEko lurralde-antolamenduko zuzentarauak
Lecciones de Derecho del Medio Ambiente ( Editorial Lex Nova)
EAEko Ingurumena Babesteko Lege Orokorra
Gipuzkoako Hiri-hondakin Solidoen Kudeaketa Integralerako Plana (Foru Aldundia)
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6 HIRIGINTZA-ANTOLAKETAKO BIGARREN MAILA. UDAL ANTOLAKETA
EDO PLANGINTZA

6.1

Hirigintza-antolaketako plan orokorra. Plangintzako arau subsidiarioak.
Kontzeptua eta motak. Figura baten eta bestearen betebeharrak

6.2

Hapn-ren erabaki orokorrak
LURZORUAREN SAILKAPENA. Definizioak eta baldintzak. Lurzoru bakoitzeko zehaztapenak.
Hainbat area:
Hiri-lurzoruko area
Lurzoru urbanizagarriko area
Lurzoru urbanizaezineko area
LURZORUAREN SAILKAPENA. Egitura nagusiaren eta antolaketaren funtsezko elementuak:
lurzoruaren zonakatzea eta azpizonakatzea
ERABILERA OROKORRAK ETA XEHATUAK. IRUNeko HAPNko adibideak
Zonakatzea. Erabilera orokorrak eta intentsitatea esleitzea.
Komunikabideen sistema orokorra: hiri barrukoa eta hiri artekoak, errepideak, trenbideak,
sartzeko areak eta instalazioak.
Espazio libreen sistema orokorra. Parke publikoak, atsedenlekuak, aisiarako tokiak, kirolparkeak...
Ekipamendu komunitarioen sistema orokorra: administraziokoa, merkataritzakoa, kulturala,
irakaskuntzakoa, osasun-arlokoa, laguntzakoa, erlijiosoa, merkatukoa...
Eraikuntzari eta lurzoruaren erabilerari buruzko ordenantzak

LAU URTEAN BEHINGO ETAPAK PROGRAMATZEA. Jardueren eta inbertsioen plana
INGURUMENA BABESTEKO NEURRIAK. Izadia eta paisaia zaintzea
PLANGINTZA BERRIKUSTEKO baldintzak
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6.3

Plan orokorren dokumentazioa
MEMORIA ETA AZTERLAN OSAGARRIAK (geologia, soziologia eta ekonomia arloetakoak):
justifikazioa, historia, hirigintzako informazioa, lurraldearen ezaugarriak, lurzoruaren aprobetxamenduak, lursailaren erabilerak eta xedeak, lursailen egokitasuna, balioa (paisaia, ekologia eta beste
hainbat alderditatik), biztanleriaren ezaugarriak, ekonomia-jarduerak, hazkundea, etab.
Iruneko HAPNko adibidea
Dokumentazio grafikoa. Informazio eta antolaketa-planoak. Sailkapena, hiri-egitura, erabilera
orokorrak, lurzoru-kategoriak, lurralde-banaketa, esku hartzeko areak, banaketa-areak, hiriaren
antolaketa eta itxura... ESKALAK. Iruneko HAPNko planoen adibideak
Hirigintza-arauak eta eraikuntza-ordenantzak. Iruneko HAPNko planoen adibideak
Jarduera-programa
Ekonomia eta finantza-azterlana
•

Gai hori aztertzerakoan, bibliografia eta legedi hau hartuko da erreferentziatzat:

•

Lurzoruaren Legearen testu bategina. 1976 eta 1992koa.

•

1978ko Hirigintza Plangintzako Araudia.

•

6/1998 Legea, Lurzoruaren Erregimenari eta Balorazioei buruzkoa.

•

1997ko Presako Neurriei buruzko EAEko Legea.

•

“Manual de Urbanismo” delakoa, Tomás Ramón Fernandezena.

•

Instrumentos de Planeamiento urbanístico en la CAPV (HAEEk argitaratutako apunte
orokorrak).

•

La Práctica del Planeamiento Urbanístico (Luis Moya eta beste autore batzuk: Ezkiaga...
Editorial Síntesis)
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7 HIRIGINTZA ETA INGURUMENA

7.1 Ingurumenari buruzko legedia. Europakoa, Estatukoa eta EAEkoa. Europar
zuzentarauak (nagusienen eskema edo laburpena)
7.2 Ingurumenarekiko kezka. Historia. Mugarriak. Printzipioak. Hitzarmenak
7.3 Euskal Herriko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege orokorrean
aurreikusten diren ingurumen-baliabide teknikoak. (EHAA –1998 martxoaren
27,ostirala, 59. zk.). Ingurumen-eraginaren azterketa. Ekoaditoria. Ekoetiketa.
Jarduera sailkatuak
7.4 Sektoreko legedia. Ur kontinentalak. Hondakinak. Kutsadura
ERANSKINA. Material osagarria

7.2

Ingurumenarekiko kezka. Historia. Mugarriak. Printzipioak. Nazioarteko
hitzarmenak

SARRERA: Aurretiazko kontzeptuak

INGURUMENA:
Lurra planetan bizitzeko eta ugaltzeko behar diren baldintzen multzoa...
Kezka eragiten duena BIZITZAREN INGURUKO INGURUNEA DA, IZAKI BIZIDUNAK BIZI
DIREN BIOSFERAREN EDO LUR-ESFERAREN FUNTSEZKO EZAUGARRIAK.

Ingurumen-arazoak bizitzari eragiten dioten edo asaldatu eta arriskuan jartzen duten giza jarduera
eta natura-jarduera guztietara zabaltzen dira; ingurumenarekiko kezkak ekonomia-jarduera guztietara,
naturarekin harremanak izateko kultura-modu guztietara, demografiara, ikerketara eta aurreko prozesu
guztiak biltzen dituen zientziara zabaltzen dira.

Vernadsky errusiar geologoa biologia molekularraren aitzindaria izan zen XX. mendearen hasieran, eta
hau adierazi zuen: “Baldintza bikainak dituen Kosmosaren ZATI BATEAN BIZITZEKO ZORTEA DUGU, eta
eguzki-izpien laguntzaren bidez, bizitzari bide ematen dioten zenbait asaldura geokimiko gauzatzen dira.
Energia baliagarriaren, elementu mineralen eta hezetasunaren konjuntzioaren bidez, harriak substantzia
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organiko bihurtu eta bilakaerari bide ematen diote: oxigenoa erabiltzen ez zuten oinarrizko izakietatik hasi
(hasierako zelula prokariotoak, esaterako) eta organismo bizidun konplexuetaraino; gizakiraino, hain zuzen.
Gizakia bizi ahal izateko izan den faktoreen konjuntzio harrigarriaren jakitun izan beharko genuke guztiok".

Mirari hori BIOSFERAN gertatzen da, eta zati hauek ditu:

ATMOSFERA: AIREA
HIDROSFERA: URA
LITOSFERA: LURRA

Gizakiak leku gailena du gainerako izaki bizidunen artean, gainerakoekin erka ezin daitekeen
adimena baitu. Pixkanakako eboluzioa izan du planetan: biztanleria pixkanaka hazi da eta aurrerapen
jarraitua izan du ezagutzan.

Hala ere, azken bi mendeetan biosferan (“bizitza garatzeko” baldintza naturalak dauden lurraren
zatian) egindako zuzeneko jarduerek modu arriskutsuan aldatu dituzte lurraren bilakaera-baldintzak. Oso
aldaketa garrantzitsuak izan dituzte baldintza horiek, eta horrek arrisku bizian jarri du gure espeziea
(zientzialari garrantzitsuen iritziz). Bizitza autougalketarako gaitasuna da funtsean.

Zaila da ulertzea izaki adimendun batek bere biziraupen-aukerak murrizten dituen prozesua azkartzea
bere jardueren bidez; izan ere, izaki horrek eragiten dituen mutazioak naturak egoki ditzakeenak baino
azkarragoak dira. Ingurumenarekiko kezkak sustrai sakonak ditu biziraupenaren sen kolektiboan.

Ingurumena narriatzeko prozesua prozesu naturala da ikuspegi batetik; izan ere, subjektu nagusi
den gizakiak gainerako espezieen antzeko bulkadari jarraiki jokatzen du: nahi duena eskuratzea eta nahi
duen horretaz gozatzea, bitartekoei erreparatu gabe.Arriskuaz jabetu denean soilik hartu du nolabaiteko
kontzientzia, gizakiaren etorkizuna faunaren, floraren eta baliabide naturalen egoera egokiari eutsiz
lotuta dagoela ohartzean. Horrenbestez, beharrezkoa da horiek berreskuratzea, galdu diren neurrian.

Gu salbatzeko, beharrezkoa da planeta salbatzea, gainerako izaki bizidunak babestuz, kutsadura
kenduz eta natura-hondamendiei aurre hartuz. Gure fauna, flora eta natura-baliabideak gure iraungipena
eragozteko babesten ditugu; baina naturarentzat ez da oso egokia biosfera egungo parametroetan
egonkortzeko proposamena.

Ikuspegi ANTROPOZENTRIKO (gizakia ingurumen-babesaren erdigune, helburu eta subjektu)
horixe da onartuena; izan ere, erlijio-usteetatik soilik onar daiteke urte kopuru jakin baina mugagabe
batean ezinbestean iraungiko diren beste izaki bizidun batzuk (animaliak eta landareak) salbatzeko gure
espezieak ongizate-maila kaxkarragoa izatea, eta EZ ARRAZOITIK ETA GIZA ETIKATIK.
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BAT AL ZATOZ IRITZI HORIEKIN ALA IKUSPEGI ALARMISTA, OINARRI ZIENTIFIKORIK GABEKOA
DA, ZURE USTEZ ?
Gure gizartean iraunkorrak dira nortasun aktiboak edo pasiboki mesianikoak.

Ekologia edo ingurumenarekiko kezka sentiberatasun handiko tresnak dira, eta oso errentagarriak,
ongi erabiltzen jakinez gero. Ekologia erlijio bihurtzen duten pertsonek, edo jarrera pribatuak hondamenmehatxuen bidez moldatzen dituztenek arazoaren gizarte-gutxiespena eragin dute, eta nabarmen
atzeratu dute erantzuna. Batzuetan, gainera, kalte konponezinak eragin dituzte. Kezka horren aliatu izan
dira, halaber, ekonomia kapitalista eta komunista: KONTROLIK GABEKO GARAPENEAN BARNERATU
ETA GIZAKIA BERA ETA BIZITZA GAUZATZEN DEN INGURUNEA AHAZTU DITUZTE.

Zuzena da baieztapen hori ala ñabarduraren bat erantsiko zenioke?

Herritarren ingurumen-eskubideak (Konstituzioaren 45. artikulua) eta ingurumen-politikaren tresna
juridikoek berrikuntza izan dute: HELBURUA eta TRESNAK, hain zuzen. Baina haren garapena
ESPERIMENTAZIO-EREMUAN gauzatzen da. Ikuspegi historikoak horretarako aukera ematen
duenean, akats handiak egin direla eta elementu batzuen beharrik ez zegoela (edozein eraikuntza
dogmatikok bide berari jarraitu dio) jabetuko gara.

Zer adierazten du horrek?

Ingurumen-kontzientzia
Antzinatik erabili izan dira ingurumena babesteko teknikak; hala ere, berriak dira egungo helburu
globalizatzaileak. Antzinateko kulturetan adibide ugari aurkituko ditugu, bai banakoen arteko harremanei
buruzko arauei dagokienez, bai botere publikoen jarduerari dagokienez (ur garbiei buruzko xedapenak,
baliabide naturalen, landareen, faunaren eta abarren ustiaketa orekatua, etab.).

Industria-iraultzen ondoren hartu zuen gizakiak naturarekiko jarrera bortitzagoa, GARAPENAREN
izenean. ONDASUNEN JABETZA ETA KONTSUMOA AREAGOTU EGIN ZIREN ORO HAR, eta baliabide
ez berriztagarrien gastu energetikoa handia eta kontrolik gabea izan zen. Horrek ONGIZATE OROKORRERA
eramango zuen gizakia.

Duela hamarkada gutxi onartu genuen nabarmena zena: PLANETAKO BALIABIDEAK MUGATUAK
DIRA, HAZKUNDEAK MUGAK DITU; azken batean, aurrerapen kontsumeristak ezin du mugagabea izan.

Animalia guztiek eta bereziki goienekoek jarduten dute ingurunean (zenbait kasutan, azpisistema
materialetatik haratago doaz; esaterako, kastoreak eta koralak). Arruntena INGURUNEAREN-OREKA azkar
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berreskuratzea da, edo ingurune horretara egokitu gabeko espezieak desagertzea, baina LURREKO
OINARRIZKO SISTEMEI NEURRI HANDIAN ERAGIN GABE.

Gizakiak soilik du ingurune naturala neurri handian aldatzeko gaitasuna (paisaiak, mendiak eta
ibaiak aldatu, eta basoak desagerrarazi, baita klimak asaldatu ere). Horrela egin du Neolitikotik; izan ere, sua
erabili zuen basoa soildu eta laborantza-lurrak lortzeko, eta nekazaritza ibiltariak horixe egiten du, oraindik
ere, garapen-bidean dauden herrialdeetan; sistema horrek baso tropikalaren % 50 desagerrarazi du.

(egun estepa lehorrak eta basamortuak dauden lekuetan, lorategi ureztatuak eta lur emankorrak egon
ziren garai batean; nahikoa da gogoan izatea Eufrates eta Tigris ibaien artean kokatzen zuela Bibliak
Paradisua, egungo Iraken, hain zuzen; edo AFRIKA iparraldeko Kartagoko inperioaren kokapen oparoak.
Estrabón historialariaren iritziz, Iberiar Penintsula estaldura berde ikaragarria zen eta urtxintxa bat lurra ukitu
gabe irits zitekeen Pirinioetatik Gibraltarreraino. Kasu guztietan, landaredi-masak pixkanaka desagertu ziren
nekazaritza intentsiboaren, egurra etxean erabiltzearen, abeltzainen lehentasunaren, ontzien mastadiaren,
burdinoletako tekniken eta abarren eraginez).

Gaur egungo ingurumen-arazoen intentsitatea ezin da iraganeko eskalarekin alderatu. Inori ez
zaizkio arrotz egiten fenomeno hauek: EURI AZIDOA, OZONO GERUZAKO ZULOA, BEROTEGIEFEKTUA, AMAZONIAREN BASO-SOILTZEA, LURZORUEN ETA IBAI HANDIEN KUTSADURA,
INDUSTRIA-ISURIEN ARAZOAK, PETROLIOZKO MAREA BELTZAK, BASO HANDIAK BOTATZEA
ETA ERRETZEA, EDATEKO URAREN ESKASIA, ANIMALIA- ETA LANDARE-ESPEZIE UGARIREN
DESAGERPENA EDO MURRIZKETA eta abar luze bat. Horren guztiaren argazkiak egin dira airetik, eta
komunikabideek filmatu eta eman egin dituzte.

Industrializazioaren fruituak dira, eta teknologiaren laguntzaren bidez, gizakiak ahalmen handiagoa
du ingurunean eragiteko. Hauxe da eztabaida handia: hori ekidin behar den, edo ekidin daitekeen bizikalitatearen hobekuntzari kalterik egin gabe, GARAPEN JASANGARRIAREN jarrera ezagunak dioen
moduan (ingurumenari buruzko oinarrizko kontzeptua. Ikus fotokopia).

Lurra planetak 4.600 milioi urte inguru ditu; harri zaharrenek 4.000 milioi urte inguru dituzte;
atmosferak eta itsasoek, berriz, 3.000 milioi urte inguru. Lehenengo bizitza-prozesuek, oxigenoa sortzen
duten fotosintesi-prozesuak kontuan hartuz, 2.000 milioi urte inguru dituzte (airean % 0,0001 oxigeno
izatetik % 21 izatera igarotzea aireak izan duen kutsadura-krisi handiena izan zen).

Handik aurrera perfekzionatu eta konplikatu ziren bizitza-formak, berriki gizakia agertu arte, duela bi
milioi urte inguru * (begi-kliska bat kosmosaren bilakaeran). Aro kristauak 2.000 urte ditu; industriairaultzak, 200; eta INGURUMEN-ERREAKZIOAK, 25.

* Prozesu horrekin batera, hondamendi jarraituak izan ziren, eta dohain gutxien zituzten espezieak desagertu ziren.
ERCKSONen iritzi, lurrean bizi izan diren izaki bizidunen % 99 iraungi egin dira, eta horren arrazoiak klima-
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Ingurumen-politika aurrekariak
Kontzientzia berri horren aitzindari moduan ERROMAKO KLUBAK 1972an argitaratutako dokumentua
hartu ohi da. Dokumentua Dennis Meadowen zuzendaritzapean egin zen eta "HAZKUNDEAREN MUGAK"
izenburua zuen.

(Garai bertsuan, sistemaren aurkako mugimendu handiak izan ziren Frantzian —68ko maiatza— eta
AEBetan, mugimendu hippya buru zela. Naturara itzultzea eta bakea ziren haien euskarriak, ekialdeko
filosofiei jarraiki; haien ezaugarri garrantzitsuenak gerraren aurkako mugimendua izatea eta energia
nuklearra baztertzea ziren. Lehenengo mugimendu ekologisten urratsa izan zen).

Dokumentu hark oihartzun handia izan zuen, eta ondorio ezkorrak atera zituen munduko
biztanleriaren hazkundeak eragindako eskaeraren gorakadaren eta eskaintzaren zurruntasunaren
(murriztu egin zen kutsaduraren ondorioz eta berriztagarriak ez ziren natura-baliabideen mugak
baldintzatu egin zuen) aurrean. Munduan ezarritako bi ekonomia-sistemen formulazioetako porrot larria
nabarmentzen zuen. Bietan da AURRERAPENA MUGATUA nozioa, eta horren ezintasuna nabarmena
da. Gaur egun, oraindik ere, lanak izaten dira ekonomia-politiketan sartzeko.

Aurreikuspenak ez ziren epe motzean gauzatu (zorionez), baina oinarrian duen filosofia zuzena da;
kontua da zientzia-aurrerapenak ere kontuan izanik, nola egin daitekeen aurrera bi premisa hauetatik
abiatuz:

1. DEMOGRAFIA-HAZKUNDEA (1800. urtera arte, ez zen 1.000 milioiko mugara iritsi eta datu
horrek izutu egin zuen MALTHUS. 1975ean, 4.000 milioi biztanle zeuden munduan; egun, 6.000
milioi inguru gara eta mendea amaitu aurretik kopurua bikoiztu egingo dela uste da). 1971. eta
1991. urteen artean, jaitsi egin zen heriotza-tasa, baina azkarrago jaitsi zen jaiotza-tasa eta
horrek arazo berri bat agerrarazi zien Mendebaldeko gizarteei: biztanleriaren zahartzea (arazo
hori ezezaguna zen, ordura arte, gizateriarentzat). Imajinaezina da egungo baliabideen
estrapolazio hutsetik abiatuz gure planetak, erritmo horretan, egungo isuri kutsatzaileen
bikoizketa arazo handiegirik jabe jasan ahal izatea.

aldaketak, bolkanismoak, meteoritoen ekintza edo mikroorganismo erregulatzaileek eragindako desagerpena izan
dira. Analogiagatik gurekin zerikusia izan dezakeen azken iraungipen masiboa Kretazikoaren amaieran izandako
da, dinosauro guztiei eragin ziena. Dinosauroak 140 milioi urtez bizi izan ziren lurrean, kontinente handi batean
bilduta: Pangean, hain zuzen (ziur asko, tenperatura-aldaketak eragin zuen hori, dinosauroek jateko behar zuten
landaredi-masa handien hazkundea eragotzi baitzuen. Aldaketa hori eguzki-izpiak iragaziko zituen ozono geruza
edo horren baliokidea desagertzeak eragina izan daiteke; meteoritoen ekintzak eragingo zuen hori, ziur asko). Haiek
desagertu ezean, ugaztunek ezin izango zuten bilakatu.
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2. HERRIALDE POBREEN XEDE LEGITIMOA: ABERATSAK BEZALA BIZI AHAL IZATEA.
Pentsatzekoa da lurrean bizi den gehiengo nabarmenak ez duela amore emango eta bere
pobrezia eta azpigarapen-egoera betikotzen utziko. 1992ko Gizarte-garapenari buruzko azken
goi-bileran hainbat daturen berri eman zen; esaterako, 1.400 milioi pertsona dolar batekin bizi
zirela egunean. Beste muturrean Ameriketako Estatu Batuak daude: munduko biztanleriaren % 4
du herrialde horrek, eta petrolioaren % 25 kontsumitzen du.

Munduko herrialde guztiak

kontsumo-maila horretara iritsiko balira, ingurumen-narriadura jasanezina izango litzateke bi
arrazoi hauengatik: a) ez lirateke behar adina baliabide sortuko, eta daudenak agortu egingo
lirateke; b) planetako sistemak ezingo lituzke sortutako hiri- eta industria-hondakinak
xurgatu eta birsortu.

Ameriketako Estatu Batuetako haur batek Suediako haur baten zama bikoitza eragiten dio
inguruneari, italiar baten zamaren hirukoitza, indiar batena baino 35 aldiz handiagoa eta Txadeko haur
batena baino 280 aldiz handiagoa. Datu horiek dena esaten dute, baina gauzen egungo egoerari eustea
zalantzan jartzen dute: biztanleriaren % 10ek soilik jasotzen ditu ekonomia-garapenaren onurak.

Egia da hondamen-aurreikuspenak ez direla, zorionez, inoiz bete, baina egia da, halaber,
hondamendia gainean dutela “egunean dolar batekin” bizi diren 1.300 milioi biztanleek, baita arriskuan
dauden espezieek eta lurzoru, ur eta baso kutsatuek.

Txinako 1.200 milioi biztanleak haragi-dieta egiten hasiko balira, zerealak erabiliko balituzte ganadua
gizentzeko edo gure moduko higiene-ohiturak izango balituzte (muki-zapiei, komuneko paperari edo
erabili eta botatzeko haur-oihalei dagokienez), alearen hornidura kolapsatu egingo litzateke (ez daude
lantzeko moduko lur garrantzitsuak erreserban), eta antzeko ondorioetara iritsiko ginateke gainerako
kasuetan ere.

Baina ondorioak ezin du izan Mendebaldeko elikagaia hanburgesak izatea eta Ekialdekoa arroza.

Gizateriak asaldura garrantzitsuak biziko ditu mende honetan
Ingurumenarekiko kezka duela zenbait hamarkadatik dator. Faktore ugarik egin zuten bat garai
hartan eta biziraupenarekiko kontzientzia hartzea eragin zuen horrek:

MEDIKUNTZA-AURRERAPENEK eta gaixotasunari aurrea hartzeko kulturak proportzio
geometrikoko demografia-hazkundea ekarri zuten berrogeita hamarreko hamarkadatik aurrera.

BIZTANLERIA-KONTZENTRAZIOAK GORA EGIN ZUEN HIRIGUNEETAN. Hainbat ondorio ekarri
zituen horrek: etxeetako energia-erabilera handia zen (landa-bizitzak gutxiago kontsumitzen du eta
inguruneko baliabideez hornitzen da) eta horri garraiobideen kontsumoa gehitu behar zaio (barruko
lekualdatzeak, merkantzien garraioa); gizakiaren jarduerak kalteak eta desorekak eragiten ditu
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ingurunean (airearen poluzioa eta hiri- eta industria-isuriek ibaietan eta itsasoetan eragindako
kutsadura), mota guztietako hondakinek sortutako arazoak, bizimodu horrekin espezie ugari
birsortzen diren espazio naturaletako bizitza asaldatuz (batzuek kulturen ikurrak edo totemak;
esaterako, arranoa, hartza, otsoa, etab.).

Demografia ezin da ingurumen-arazo soiltzat hartu, baina bai ondorioak. Herrialde aberatsen garapen eta
kontsumo-eredua munduko gainerako lurretan sartzen saiatzen ari da, eta horren emaitza aurreikusteko
modukoa da.

INGURUMEN-POLITIKEN helburu nagusia egungo bizi-ereduak ekologia-hondamendi atzeraezina ez
sortzea da; horretarako, eredu horrek ingurune naturalean dituen eraginak arinduko dituzten tresnak eratzen
dira.

TRESNAK ASKOTARIKOA DIRA:

1

ZIENTZIA-AURRERAPENAK
a) MATERIAL BERRIAK, birzikla ezin daitezkeen baliabideen edo hondakin kutsatzaileak
sortzen dituen baliabideen erabilera ordezkatzeko (ADIBIDEAK…).
b) ENERGIA BERRIZTAGARRI BERRIA, eta kostu baxukoak (Adibideak…).
c)

2

Kutsadurak elikatuko dituen BAKTERIO BERRIAK.

AZPIEGITURAK ANTOLATZEA: TALDEKO GARRAIOA sustatzea, bide-sareak berriro diseinatzea,
hiriguneetarako zirkulazioaren alternatibak proposatzea (ALDAGELTOKIA, BIDEGORRIA, etab.),
berogailua gutxiago erabiltzea, etab.

3

GIZA JOKABIDEAREN EREDU BERRIAK SUSTATZEA: produktu kutsatzaileak ez erabiltzea,
hondakinak gaika birziklatzea, energia aurreztea, etab.

4

Natura-inguruneari buruzko errespetatu beharreko ARAUDIAK EZARTZEA, EKOIZTEKO MODUARI eta BALIABIDEEN ERABILERARI dagokienez.

NEURRI HORIEN GUZTIEN PARADIGMA GARAPEN JASANGARRIA ideian biltzen da. Ideia horren
helburua EKONOMIA-HAZKUNDEA ETA INGURUMENA antolatzea da, gizaki guztien BIZI-KALITATEA
HOBETZEKO, eta ETORKIZUNEKO BELAUNALDIEK ere goza ahal izan dezaten.

Baina oso zaila da paradigma hori gauzatzea. Hauxe dio NBIPen (Nazio Batuen Ingurumen Programa)
GEO-2000 txostenak:
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“Ingurumena, oraindik ere, herritarren eguneroko kezketatik kanpo dago, eta gizarte, ekonomia eta
erakunde-bizitzaren osoko osagaitzat baino areago, KANPO-ELEMENTUTZAT hartzen da”.

1972an, INGURUMENARI BURUZKO NAZIOARTEKO LEHENENGO KONFERENTZIA HANDIA
EGIN ZEN STOCKHOLMEN.

Azken adierazpenean, oraindik ere konpondu gabeko ingurumen-arazo asko ageri dira. Hamarkada
horretan agertu ziren egun mugimendu ekologistatzat hartzen ditugunak, eta orduan ekin zitzaien
ingurumen-arazoaren egiazko neurrien berri izateko hausnarketei eta azterketa zientifikoei.

Gauza berri guztiekin gertatzen den moduan, elementu sasierlijiosoak, alarmismo funsgabeak eta
ezegonkortzaileak sartu ziren “esperimentu alternatiboen” bila, baina haien helburua ez zen ingurumena
babestea, eta botere publikoen erantzuna atzeratu zuten gainera.

Garaiko legezko mugarri garrantzitsuena AEBetan 1970ean National Environmental Policy Act
onartzea izan zen. Horren bidez, lehenengo aldiz ezarri zen Ingurumen-zuzenbidearen tresna juridiko
enblematikoa (INGURUMEN-ERAGINAREN AZTERKETA moduan ezagutzen duguna) ingurunean ondorio
garrantzitsuak izan zitzakeen edozein jarduera publiko edo pribaturen aurretiazko baldintzatzat. Teknika hori
herrialde gehienetara zabaldu da urteen poderioz.

Espainian 1972KO EGURATSA BABESTEKO LEGEA hartzen da garai hartako ingurumen-legetzat
(eragin mugatua izan zuen, baina sarreran gaiari buruzko diskurtso kezkatia ageri da).

Ingurumenarekiko kezka agertu duten herrialde guztietan lege ugari onartu dira.

EEEko herrialdeetan XEDAPEN UGARI onartu dira, BAITA JARDUERA-PROGRAMAK ERE, nahiz
eta 1957ko sorrera tratatuan (Erroma) ez zen ingurumena aipatzen (hamarkada hartan, Bigarren Mundu
Gerraren ondorenean, irizpide guztien gainetik zegoen ekonomia berreskuratzearen eta teknologiaren
garapenaren beharra).

(Garai hartan, iritzi publikotik oso urrun zegoen ingurumenarekiko kezka, eta urrunago Lurra baliabideiturri agortezintzat eta edukiera mugagabeko hondakinen zulotzat hartzen zuten politikarientzat).

EEEk (egun EB) ingurumen-politikari eman zion garrantzia datu honetan islatzen da: erkidegoko
araudien herena gai horri buruzkoa da.

EKONOMIA-LEHIAKORTASUNAREN BALDINTZAK harmonizatzeko beharra (“merkatu-ekonomiaren
edo kapitalismoaren” oinarrizko printzipioa) izan zen erkidegoko ingurumen-politikaren jatorria eta eragilea.
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Erromako tratatua sinatu (1972ko martxoa) eta hamabost urtera, ingurumena babesteko erkidegoko
programa bat igorri zion batzordeak kontseiluari (EBko erakundeak azaldu), Stockholmen Ingurumenari
buruzko nazioarteko konferentzia egin zen urtean. Ikusi dugun moduan, gai horren inguruko nazioarteko
ekintza instituzionalen hastapena izan zen.

Ingurumenari buruzko LEHEN EKINTZA-PROGRAMA. 1973ko azaroa. ERKIDEGOAREN
INGURUMEN-POLITIKAREN PRINTZIPIOAK ETA HELBURUAK ez ezik, KUTSATZAILE LARRIENEN (atmosfera-isuriak eta uretako isuriak) ERAGINAK KONTROLATZEKO NEURRIAK jaso
ziren. PREBENTZIO-NEURRI gutxiko PLAN ZUZENTZAILEA zen.

BIGARREN PROGRAMA. 1977ko maiatza. Aurreko puntuetan sakondu eta ZARATAREN
KONTROLARI buruzko kapitulu garrantzitsua txertatu zen.

HIRUGARREN PROGRAMA (1983). Ingurumen-politikaren ikuspegi berria sartu zen, ingurumenpolitikak sektore-politiketan sartzea sustatuz, eta harreman positiboa ezarri zuen INGURUMENBABESAREN eta LANPOSTUEN SORRERAREN artean. Arazoen JATORRIARI (ITURRIA) aurre
egingo dieten prebentzio-politikak garatzeko beharra nabarmentzen du, kaltearen zuzenketa hutsean
gera ez dadin (PREBENTZIO-PRINTZIPIOA, EZ SOILIK KALTEAK KONPONTZEA).

LAUGARREN PROGRAMA (Kontseiluaren ebazpena, 1987koa; 1992ra arte egon zen
indarrean). Ingurumen-babesa EKONOMIA-GARAPENARI ATXIKITAKO BALDINTZATZAT
hartzeko beharra nabarmendu eta INGURUMEN-KALITATEARI buruzko arau ZORROTZAGOAK ezartzeko beharra txertatu zuen. Horretaz gain, ERKIDEGOKO INGURUMENINFORMAZIOAREN ETA HEZKUNTZAREN politikari bide ematen dio, ALBOKO SEKTOREETAKO IKERKETAREKIN batera; esaterako, BIOTEKNOLOGIA, NATURA-BALIABIDEEN
KUDEAKETA

ETA

ESPAZIOAREN

KUDEAKETA,

LURZORUA

ETA

LANDAREDIA

BABESTEKO.
Hauek dira beste puntu batzuk: Kutsaduraren prebentzioa, jatorrian jardunez kutsatzaileetan, eta
agente kimikoen kontrola. Natura-baliabideen kudeaketa hobetzea, Europako natura-ondarea babesteko. Nazioarteko jarduerak eta garapen-bidean dauden herrialdeekiko lankidetza sustatzea, etab.

BOSGARREN PROGRAMA (1993-2000). Programaren oinarria INGURUMENAREN NAZIOARTEKO ETA MUNDU MAILAKO NEURRIA DA, eta EBk gauzatu beharreko papera aztertzen da.
Programaren helburu nagusia GARAPEN JASANGARRIA DA, eta honela definitzen du: “egungo
beharrak asetzea etorkizuneko belaunaldiek beren beharrak asetzeko behar duten gaitasuna
arriskuan jarri gabe”. Lau HELBURU handi jasotzen dira:
NATURA-BALIABIDEAK ERRESPETATZEA
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HERRITARREN JOKABIDEAK aldatzea, natura-baliabideak gehiegi erabiltzen baitira
(Ingurumen-hezkuntza).
Gizartearen zuzeneko eta zeharkako ordezkariek programen jarraipenean PARTE-HARTZEA.
JARDUERA-BITARTEKOA LEGETIK HARATAGO zabaltzea.

Helburua gizarteak, bereziki mendebaldekoak, ekonomia-hazkundea erregulatzeko beharra bereganatzea da, eta EDUKI BERRIA EMATEA BIZI-KALITATEARI, planetako bizitzaren oinarri diren baliabideen
biziraupena arriskuan jarriko ez duen ereduaren bidez.

Horretarako, ALDAKETA GARRANTZITSUENAK egin beharreko BOST EKONOMIA-SEKTORE
handi aukeratu dira: INDUSTRIA, ENERGIA, GARRAIOA, NEKAZARITZA ETA TURISMOA.

Erkidegoko ingurumen politikaren oinarrizko printzipioak
Ikus EUROPAREN GARAPEN JASANGARRIRAKO BOST PRINTZIPIOEI buruzko gardenkiak eta
fotokopiak:

ZUHURTZIA,

PREBENTZIO-EKINTZA,

ITURRIAN

ZUZENTZEA,

KUTSATZEN

DUENAK ORDAINDU EGITEN DU, SUBSIDIARIOTASUNA.
Ikus INGURUMENARI BURUZKO SEIGARREN EKINTZA-PLANAREN PRINTZIPIOEI buruzko
gardenkiak eta fotokopiak.

Nazioarteko erakundeetan ingurumen-neurriak hartzen eta aldebiko eta alde anitzeko itunak
sinatzen hasi ziren (nazioartearen egoera oso konplexua zen. Ikus gardenkia eta fotokopiak).

Nazio Batuen Ingurumen Programa (NBIP) nabarmentzen da.
Erakunde horren emaitza da 1987ko txostena, ingurumen-politikako beste dokumentu klasiko bat:
BRUNTLAND TXOSTENA (zuzendaria Norvegiako lehen ministroa izan zen).

Adostutako dokumentua da eta egungo arazoen diagnostikoa aurkeztu eta garapen jasangarria
kontzeptua bultzatu zuen.

Ingurumenaren eta Garapenaren Mundu Batzordearen azken txostena da: GUZTION ETORKIZUNA.

GAUR ARTEKO MUGARRI GARRANTZITSUENA 1992KO RIO DE JANEIROKO LURRARI
BURUZKO GOI-BILERA DA
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Inoiz beste edozein gaitarako bildutako mundu osoko Estatuburu eta Gobernuburu gehien bildu ziren
bertan. Eta HERRIALDEEN ARTEAN PLANETA MAILAKO BATERAKO INGURUMEN-POLITIKA
AURRERA ERAMATEKO DAUDEN KONTRAESAN ugariak agertu ziren.

Hala ere, hurrengo bosturtekorako ERABAKI GARRANTZITSUAK hartu ziren eta ingurumen-politikari
eta zuzenbideari buruzko dokumentu gailenak onartu ziren:
RIOKO ADIERAZPENA
KLIMA-ALDAKETARI BURUZKO HITZARMENA. Hortik sortu zen NAZIO BATUEN KLIMAALDAKETARI BURUZKO ESPARRU-HITZARMENA.
(New York, 1992ko maiatza; 1994an jarri zen indarrean munduan)
Gerora etorri ziren KLIMA-ALDAKETARI BURUZKO HITZARMENAREN ALDERDIEN KONFERENTZIAK. Lehenengoa BERLINen egin zen 1995ean (hitzarmenaren konpromisoak nahikoak
ez zirelako) eta bigarrena Kyoton, 1997an (KYOTOKO PROTOKOLOA).
Kyotoko protokoloak konpromiso zehatzagoak eta berotegi-efektuko gasak murrizteko egutegia
ezarri zituen (ikus gardenkia eta fotokopiak).
BIOLOGIA-ANIZTASUNARI BURUZKO HITZARMENA. 1993tik dago indarrean, eta herrialde
gehienek berretsi zuten (ikus gardenkia eta fotokopiak).
AGENDA 21. Ekintza-gida bat da (ikus, adibide moduan, tokiko agenda 21) hiri jasangarritasuna
lortzeko (Ingurumen-hezkuntzako liburu zuria, 25. or; Diario Vasco egunkariko 2001eko urtarrilaren
14ko artikulua, 14. eta 15. or.).

Ingurumenaren ikuspegi sistemikoa
Honela definitzen du INGURUMENA terminoa hizkuntzaren errege-akademiak: “izaki bizidunak
inguratzen dituen baldintza fisikoen multzoa”.

ZER IRUDITZEN ZAIZU DEFINIZIO HORI? EGOKITZEN AL DA EGUNGO INGURUMENAREKIKO
KEZKETARA?
“INGURUMEN EGOKIA” izateko eskubideak eragiten den errealitatearen ulermen sistemikotik abiatu
behar du (sistema bat harremana duten elementuen multzoa da, eta elementuak bakunak eta konposatuak
izan daitezke; adibidez, eskorga bat edo hiriko zirkulazio-gailu bat.

Ezaugarri hauek dituzte hemen aipatzen diren sistemek:
BIZITZAREN EUSKARRIA DIRA
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HARREMANAK DITUZTE ORGANISMO NATURALEKIN
EREMUA PLANETA DA

Ingurumen-sistemak materialak dira (fisiko-kimikoak) eta bizitzari eusteko eta bizitza garatzeko
beharrezko baldintzak izateko elementuak ematen dituzte.

EKOLOGIAren testuinguruan, elkarrekin eta INGURATZEN DITUEN INGURUNEAREKIN harremana
duten organismoek osatutako sistemen biologiaz aritzen da.

Mota askotako EKOSISTEMAK daude: Adibidez, basoa; zuhaitzek atmosferarekin harremana dute,
fotosintesiaren bidez; lurzoruarekin harremana dute, eta bertatik hartzen dituzte ura eta mineralak; bakterioen
laguntzaren bidez, hostoak deskonposatu eta humusa aberasten dute; polinizazio-prozesuan laguntzen
dieten intsektuak hartzen dituzte, beren fruituak jan eta hazia garraiatzen duten txoriak hartzen dituzte, etab.

Adibidea. Pentsatu zer funtzio betetzen duten erleek hainbat loreren eta landareren polinizazioan,
edo gure elikadura-katean bertan.

Ekosistemak mugagabeak dira: urmaelak, ozeanoa, adarra, basoa, etab. (berriki egindako ikerketen
bidez bakterio bat aurkitu da lurpeko magmarekin lotutako itsasoko simetan eta bakterioek bero hori
erabiltzen du beren elikagaiak kimikoki sintetizatzeko).

Bizi ahal izateko, energia termikoa, mineralak edo beste bizigairen bat, hezetasuna eta, eskuarki, oxigenoa (lurreko biologiaren egungo baldintzetan) behar dira; horrek hiru giro-sistemen dinamikara garamatza eta
eguzkiaz gain, planeta-ezarpena ere badute: URA, AIREA ETA LURRA; hau da, biosferaren hiru elementuak: HIDROSFERA, ATMOSFERA ETA LITOSFERA.

Ingurumen-zuzenbidearentzat, sistema handi horiek kanpotik asaldatzea da garrantzitsuena, kalte egiten
baitie ekosistema txikiagoei laguntzeko ezinbesteko funtzioak gauzatzeko orduan. Asaldura horiek, askotan,
giza borondatetik kanpoko arrazoi naturalek eragiten dituzte (erradioaktibitate naturala, bolkanismoa,
seismoa, etab.), baina batez ere, eta bereziki XX. mendean, GIZA JOKABIDEEN ondorio izan dira. Asaldura
horiek GERTAERA batean laburbiltzen dira. BIOLOGIA-INGURUNEAN KUTSADURA. Eta hori galaraztea
edo gutxienez murriztea da ingurumen-zuzenbidearen helburua.

Ingurumen-eskubidea diziplina anitzekoa da. Ingurumen-zientziak sektoreka aztertu izan diren arloen
ekarpenen bidez osatu behar dira, eta arlo berri bat sortzeko elkartu behar dira: bizitza garatzen den
INGURUNE FISIKOAREN arriskua, hain zuzen. Gaia (zientzia ugarik aztertzen dute errealitate fisikoa)
ez da berria, baina bai azterketa orokorra eta harremanduna, eta bereziki LORTU BEHAR DUEN
HELBURUA EDO XEDEA.

94

LANBIDE EKIMENA

Hiri Antolamendua

Zuzenbidean, ezin da kontzepturik edo teoriarik garatu gai edo gizarte-errealitate horren aurretiazko
ezagutzarik gabe.

(Ingurumen-eskubide publikoa eta pribatua TALDEAREN INTERESEN babesle gisa, INGURUNE
NATURALA ETA GIZA INGURUNEA OSATZEN DUTEN ELEMENTU GUZTIEN babesa lortzera
bideratutako teknika, erregela eta tresna juridiko gisa —xedapen juridikoen bidez—. Haien diziplina
anitzeko izaera dela-eta, ez dute bereizitako erregimenik onartzen, eta elkar baldintzatzen eta elkarri
eragiten diete arlo juridiko eta zientifiko guztietan).

INGURUMEN-ESKUBIDEA ADMINISTRAZIO-ESKUBIDEAREN (subjektua edo iturria ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN jarduera da) ekarpenetan oinarrituta eraikitzen da, baita ZUZENBIDE ZIBILEAN,
ZIGOR-ZUZENBIDEAN, NAZIOARTEKO ZUZENBIDEAN ETA ZUZENBIDE KONSTITUZIONALEAN
oinarrituta ere.

Konstituzioaren 45. artikulu, Politika sozial eta ekonomikoaren gida-oinarriak izeneko kapituluaren barruan.

Ekologia-delitua (IRAKURRI Zigor-kodearen 325. artikulua).

Lege edo jurisdikzio-jardueran ere ez da hartu ingurumenaren azpiordenamenduari buruz hitz egiteko
aukera ematen duen baterako ikuspegi orokorrik (lan-eskubidearekin gertatzen den moduan: Lan-arloko
epaitegiak). Botere legegileek SEKTOREKO ESPARRU ARAUEMAILEAK (ONTZIEI BURUZKO LEGEA,
URARI BURUZKO LEGEA, etab.) ematen jarraitzen dute, ekonomia eta gizarte-erabilgarritasunari jarraiki;
beste kasu batzuetan, prebentziozko osasun-neurriak ematen dira eta, askotan, saihestu ezin den erkidegoko
agindua betetzeko arauak.

Zientzia-doktrinatik (badira salbuespen garrantzitsuak), azterketek (maila tekniko handikoak) ere ez
dute ingurumen egokia izateko eskubidea arrazoiak antolatzeko INTERPRETAZIO-PRINTZIPIOTZAT
(hermeneutikoa) hartzen, datu arauemailetzat baizik.

Ingurumenaren prebentzioan askotan izaten den kasu paradigmatikoa administrazio publikoen erantzuna
(edo erantzunik eza) da; izan ere, sektore-arreta soilik ematen zaio ingurumen-arazoari, eta, batzuetan,
kontraesankorrak dira (adibide gisa, Doñanako isurien enpresa arduradunaren kasuan epaileak emandako
autoa) eta baterako edozein helburutik urrun daude.

Ingurumen-eskubidea
Ingurumenari eragiten dioten arrazoi ugariek ingurumena babesteko giza prozesuak eta jarduerak
arautzen dituzten arauen edukiaren aniztasuna adierazten digute. Ingurumen-zuzenbidea osatzen duten
elementuak eta babestu nahi diren balioak ordenamenduaren beste sektore batzuen zati ere badira;
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esaterako, ekonomia-zuzenbide publikoarena, jabari publikoaren (urak, itsasertzak, meategiak eta abar
erabiltzea), hirigintzarena eta lurralde-antolamenduarena, kontsumitzaileen eskubideena, osasuneskubideena eta abarrena.

Gure kasuan, politika deszentralizatuaren eredua dela-eta, estatuak du INGURUMENARI BURUZKO
OINARRIZKO LEGEDIA EGITEKO ESKUMENA (Konstituzioa, 149. artikulua) eta autonomia-erkidegoek
garapen eta kontrol-eskumenak (nekazaritzan eskumena esklusiboa da) dituzte (eta non sartu litzateke
ongarrien erabilera?).

Definizioak zati batean erredundanteak eta oso anbiguoak diren bi terminoko kontzeptu batetik
abiatu behar du.

Ingurumen kontzeptuak eduki aniztasuna izan dezake:
Adiera natural hutsa: fauna eta floraren baliabideak.
Gizarteari dagokionez, ongizatea, bizi-kalitatea eta izaeraren garapena kontzeptuekin lot liteke.
Hirigintzan, LURRALDE-ANTOLAMENDUA ETA AZPIEGITURAK elementuak sartuko lirateke;
esaterako, hiri-habitata, garraioak, monumentuak, etab.

Zalantza da Ingurumen-eskubidearen jatorria gaien mugarritze handiagotik ala txikiagotik etor daitekeen,
haren printzipio gidarietako bat HORIZONTALTASUNA denean; hau da, sektore-politika guztiek ingurumena
kontuan izatea.

INGURUMEN-ESKUBIDEA BERE ARAUEN HELBURUEK ezaugarritzen dute.

Ikuspegi “finalista” horren eraginez, PRINTZIPIO JURIDIKO PROPIOAK onartu dira, helburuak
lortzeko ezarriak, zehazki.

Ingurumen-eskubidea garatzen da edozein gai AZKEN HELBURUARI erreparatuz arautzen denean:

“planetaren biziraupena bermatzea horretarako beharrezkoak diren elementu fisiko-kimikoak
babestuz, kontserbatuz eta hobetuz”.

Ikuspegi horrek lotura estua du INGURUNE NATURALA kontzeptuarekin (bizitzaren transmisioaren
oinarri diren funtsezko baliabideak eta elementuak: airea, ura, lurzorua, espezie biziak eta planetan
bizitza izatea bermatzen duten elementuen katea arriskuan jar dezaketen giza eta natura-prozesuen
prebentziozko araudia).
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Horrek ez du esan nahi urari buruzko guztiak ingurumenari buruzkoa ere izan behar duenik, ezta
aireari buruzko guztiak ere (adibidez, irratirako eta telebistarako uhin hertziarren araudia).

Ingurumen-antolamenduaren printzipioak

EGITURAZKO PRINTZIPIOAK
Gai hori antolatzen duten megaprintzipioak dira, eta beren maila ematen diete ordenamendu
juridikoko beste sektoreen aurrean; xedea babesten eta gaitzen dute.

1

OSOTASUNA. Ingurumenaren xedeak (bizitzari bide ematen dioten elementuak babestea,
kontserbatzea eta hobetzea) MUNDUARI begiratu behar dio; izan ere, gizateria osoari eragiten
diete ingurumenari eragindako kalteek (marea beltzak eta hodei erradiaktiboak, esaterako).
Interes horren subjektu kolektiboa gizateria da. Ingurumenak ez du muga politikorik eta horrek
munduan beste era batzuetara antolatzea eskatzen du (horrek zalantzan jartzen du estatuen
subiranotasuna). Ildo berean, “ingurumen-arazoen kate lotuak” daudela adierazten digu, eta
haien irtenbidea ekintza zehatzen bidez landu behar da. Kasu askotan, ESAERA HONI
JARRAITU BEHAR ZAIO: PENTSATU OROKORREAN, JARDUN TOKIAN. Horixe da herri
edo hiri bakoitzean ozono-geruza kaltetzen duten CFC gasak deuseztatzeko egiten diren
ahaleginen kasua.

Subsidiariotasunarekin lotutako printzipioa da, politikaren eta administrazioaren eskala egokienean
jarduten den heinean, baina arazoa orokorra da.

Europarentzat Konstituzio bat eratzen duen Tratatuaren 233. artikuluan kontuan hartzen da hau
dela helburuetako bat: “ingurumenak munduan edo eskualdeka dauzkan arazoei aurre
egiteko neurriak sustatzea nazioartean”.Ildo berean, hau onarpen honetatik abiatzen da
Rioko Adierazpena: “Lurreko osoko natura eta elkarmendekoa, gure etxea”.

2

HORIZONTALTASUNA. Ingurumenari buruzko zeharkakotasunaz hitz egitean aipatu dugu. Bi
zentzu ditu: politika ugariri eragin diezaieke eta, aldi berean, beharrezkoa da politika horiek
ingurumena kontuan izanda antolatzea. Europako Erkidegoaren laugarren ekintza-programan
eta Erkidegoaren Tratatuan —AKTA BAKUNAREN edo Maastrichteko Tratatuaren bidez—
sartutako printzipioa da, eta azken bertsioan (Amsterdamgo Tratatua, 1998) Erkidegoaren
printzipio izatera igaro da.

“ingurumena babesteko betebeharrak sartu egin behar dira Erkidegoko politikak eta ekintzak
definitzeko eta gauzatzeko garaian”. Hau dio Rioko Adierazpenaren 4. printzipioak: “ingurumenaren babesak garapen-prozesuaren zati izan behar du eta ezin da isolatuta hartu”. Hurrengo
printzipioarekin lotuta dago.
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3

JASANGARRITASUNA. Garapen jasangarria kontzeptuarekin lotuta dago. Bere helburua
gizateriarentzat beharrezkoa diren bi balio modulatzea eta barneratzea da: bizi-kalitate hobea
dakarren EKONOMIA-HAZKUNDEA eta INGURUMENAREN BABESA. Bi ondorio ditu: batetik,
ingurumen legediek ekonomia-prozesuak arautzeko joera, ingurumenean izan ditzaketen
ondorio kaltegarriak saihesteko; bestetik, “hazkundea neurrigabe mugatzen duen” babes-joera
ez premiazkoak baztertzea. Jasangarritasunak “ekonomiaren oinarrizko beharrek mugatutako
eskubidea” izaera sartzen du ingurumen kontzeptuan eta, aldi berean, eskubide mugatzailea da,
ekonomia-hazkundearen forma jakin batzuei dagokienez. Ingurumen-babesaren eta ekonomiagarapenaren arteko oreka zail hori aurkitzea da helburua.

Rioko Adierazpenaren 3. printzipioa. Honela definitzen du garapen jasangarria kontzeptua:
“egungo eta etorkizuneko belaunaldien garapen- eta hazkunde-beharrei zuzen erantzutea”.
4. printzipioa. Garapen horren ezinbesteko baldintza da POBREZIA ERAUZTEA.
7. printzipioa. Ekoizpen eta kontsumo-sistema jasanezinak murriztea eta ezabatzea eta
demografia-politika egokiak sustatzea.
11. printzipioa. Garapen-bidean dauden herrialdeei bidezkoa ez den gizarte eta ekonomiagastua eragingo dieten ingurumen-neurrien garapena lekatzea.
12. printzipioa. Ingurumen-helburuetarako merkataritza-politikako neurriak ez izatea
diskriminazio-modu bidegabea eta ezin zurituzkoa, ezta nazioarteko merkataritzaren
murrizketa zaindua ere.

4

ELKARTASUNA. Aurreko printzipioekin koherentea da; zenbait osotasun- eta jasangarritasuneskaera lortezinak izango lirateke hori gabe. Jasangarritasuna, etorkizuneko belaunaldiei
ingurumen-arazoak konpontzeko aukera bermatzeko behar moduan, BELAUNALDIEN
ARTEKO ELKARTASUNAREN bidez soilik lor daiteke, eta adierazpena nabarmena da: ez
deuseztatzea edo ez jartzea arriskuan espezie biziak eta baliabide ordezkaezinak. Horretaz
gain, zenbait giza taldek ingurumen orokorraren onerako ekonomia-garapenean egindako
sakrifizioak KONPENTSATZEA eta neurri zuzentzaileak edo prebentziozko neurriak ezarri ezin
dituztenei LAGUNTZEA ere bada. Horrela egiten ez bada, osotasun printzipioa, subiranotasun
politikak mehatxatua, ez litzateke aplikagarria izango.

Ildo horretan, EBko Tratatuak, 233.4 artikuluan, hirugarren herrialdeekin eta nazioarteko
erakundeekin lankidetzan aritzeko beharra zehazten du; Rioko Adierazpenaren 7. printzipioan ere,
garatutako herrialdeen eta gainerakoen arteko lankidetza aldarrikatzen da, bereziki gutxien
garatutakoekin eta ingurumenari dagokienez, ahulenekin.Lankidetza hori 6. printzipioan zehazten da,
honela: garapen jasangarria lortzeko gaitasun propioak sortzea, eta lankidetza zientifikoa eta
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teknologia berrien eta berritzaileen transferentzia egitea. 18. printzipioa natura-hondamendien,
larrialdi-egoeren eta ingurumenerako kaltegarriak diren egoeren aurreko laguntzari buruzkoa da.

Espainiar Konstituzioan bertan, 45. artikuluan (ingurumenari buruzkoa), “nahitaezko talde
elkartasuna” eskatzen da ingurumena zaintzeko.

Rioko Adierazpenaren 7. printzipioak elkartasun eta osotasun printzipioak lortzen ditu
jasangarritasuna munduan HERRIALDE GARATUEN KONPROMISO HANDIAGOAREN bidez
soilik lor daitekeela adieraztean, haien gizarteek ingurunean eragiten duten presioa eta herrialde
horien teknologia-baliabideak direla-eta.

“Estatuek mundu-elkartasunaren espirituarekin aritu behar dute lankidetzan, Lurreko
ekosistemaren osasuna eta osotasuna kontserbatzeko, babesteko eta berrezartzeko,
munduko ingurumenaren narriaduran neurri desberdinekin lagundu baitute. ESTATUEK
BATERAKO BAINA BEREIZITAKO ARDURAK DITUZTE”.

PRINTZIPIO FUNTZIONALAK
Ingurumena babesteko helburua lortzeko tresna egokienei buruzko argibideak ematen ditu.

Europar Batasunaren 233.1 artikuluan, postulatu funtzional horiek zein izan behar duten diseinatzen
duten helburuak zehazten dira:
Ingurumenaren kalitatea zaindu, babestu eta hobetzea
Pertsonen osasuna babestea
baliabide naturalak zuhur eta zentzuz erabiltzea
Arazo horiei erkidegotik haratago aurre egiteko bitartekoak sustatzea

Hortik eratortzen dira printzipio gidariak edo funtzionalak, eta hauek nabarmentzen dira:

Plangintza, prebentzioa edo zuhurtasun-printzipioa, kausalitate-printzipioa edo iturrian zuzentzea
ingurumen-erasoak, Ingurumen-kostuak edo “kutsatzen duenak ordaindu egiten du” printzipioa
txertatzea eta parte-hartzea, informazioaren, hezkuntzaren eta konpromisoaren bidez.
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1

PLANGINTZA. Europar Batasunaren Tratatuan (Maastrichteko Tratatua) modu zuzenean sartu zen
130.1 artikuluan, lurralde-antolamenduaren, lurzoruaren erabileraren eta baliabide hidrikoen kudeaketaren neurriak aurreikustean.Hirugarren ekintza-programan lurralde-plangintzaren ingurumen
garrantziari buruzko kezka agertu zen, eta erreferentzia-tresna hau onartu zen: Ingurumeneraginaren ebaluazioa. Plangintza-irizpideak.

EREMUA: orokorra, 1973tik egindako bost programen kasua; edo sektoriala, Estatuei ZUZENTARAUEN bidez ezarria, hondakinei, kutsadurari eta abarri buruzkoak.

SUBJEKTUAK: publikoak, aurreikusitako plan eta programa gehienetan; pribatuak, enpresei
salbuespen-egoeratarako jarduera programatuak ezartzen dizkietenak: arriskuaren eragina,
ingurumen-estrategiak, hondakinak kudeatzeko planak, etab.

EUSKARRIA: planek lurraldea izan dezakete oinarri (ingurumen-kudeaketa, arro hidrikoak, eskualdeak, udalerriak eta hiriak) edo eginkizuna (aireko poluzioa murriztea, hondakinak murriztea, etab.).

2

PREBENTZIOA EDO ZUHURTZIA, ingurumen-kalteek konpondu ezinezko kalteak izateko duten
arrisku handia dela eta. Ingurumen-arriskua duten jarduerei DERRIGORREZKO KONTROLAK
egiteko ahalmenean zehazten da eta kontrolak aurretiazkoak nahiz funtzionamenduari buruzkoak
izan daitezke.

ERAGINEN EBALUAZIOAren teknika eta zuhurtasun azpiprintzipioa ingurunearentzat ARRISKUTSUA IZAN DAITEKEEN JARDUERA BAT MUGATZEKO oinarriak dira, kausa-efektua harremana
zehatz frogatu gabe egon arren.

Rioko Adierazpenaren 14. printzipioa: “Kalte larria edo atzeraezina egiteko arriskua dagoenean,
ezingo da ziurtasun zientifiko absoluturik eza erabili neurri eraginkorrak hartzea atzeratzeko,
ingurumenaren narriadura eragozteko gastuen arabera”.

Erabaki arriskutsuak ez hartzean datza. EBren Tratatuaren helburua prebentzio-neurriak nabarmentzea eta indartzea da, edo ekimenak bertan behera uztea zalantzarik badago edo arriskuak oso
garrantzitsuak badira (energia nuklearraren kasua, adibidez).

Batzordeak TEKNOLOGIA ONENAREN erabilera ezarri nahi du. Egoera nazionaletara egokitzeko,
bi egoera gomendatzen ditu:
hasierakoa; erreferentzia-estandarrak une jakin batean lor daitekeen teknologia onena izango
diren unea.
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ondorengoak; Batzordeak mailak ezarriko ditu azken teknologia-aurrerapenen arabera
(aurreikusita dago KUTSADURAREN PREBENTZIOARI ETA KONTROLARI buruzko zuzentarau bat onartzea, eta haren eskakizunetara egokitu beharko dute instalazio guztiek 2005eko
ekaina baino lehen).

3

KAUSALITATE-PRINTZIPIOA

Erkidegoko terminologian, ITURRIA BERA ZUZENTZEA.

Prebentzio-ekintza edo ekintza zuzentzailea ingurumen-kaltea eragin den azken mailan ez jartzera
behartzen du; hau da, kaltea eragin duen arrazoia ikertzeko aurretiazko urrats guztiak aztertzera
behartzen du. Hortik eratortzen da INGURUMENAREN KUTSADURA EDO NARRIADURA
INGURUNE HARTZAILE BATETIK BESTERA EZ LEKUALDATZEKO azpiprintzipioa; horrek
hondakinen zirkulazioa mugatzen du eta hondakin horiek jatorrizko lekutik ahalik hurbilena tratatzera
behartzen du.

Hori OSOTASUNAREN printzipio funtzionalarekin lotuta dago; izan ere, planetako puntu batean
ingurumenari eragindako kaltearen jatorria milaka kilometrotara egindako jarduerak izan daitezke.

4

ORDAINTZEA edo “KUTSATZEN DUENAK ORDAINDU EGITEN DU” printzipioa

Ingurumen-gastuak barneratzeko printzipioa. Ingurumen-prebentzioak, mantentzeak edo leheneratzeak eragindako kostuak txertatzea ingurumenean eragiten duten produktuak ekoizteko sistemetan
edo zerbitzuetan. Lau modu daude horretarako:

Ezagunena “kutsatzen duenak ordaindu egiten du” da eta agente arduradunari eragindako
kalteak konpontzeko betebeharra ezartzen dio.
EKOAUDITORIA teknika da horren jarraipena; enpresa baten azpiegitura txarrak edo ekoizpensistema zaharkituak enpresaren balorazioan eragin dezake, kalte ekologikoen erantzukizunetik
eratorritako ekonomia-arriskuei dagokienez.
Jasangarritasun eta elkartasun-printzipioei dagokienez, interesgarriak dira INGURUMENGASTUAK PREZIORA LEKUALDATZEKO prozesuak. Horren helburua da kontsumitzaileak
ingurumen-kostuari dagokionez plusen bat duen produktuaren kostuak ordaintzea (erabili
ondoren hondakin bihurtu den produktuaren bilketak edota birziklatzeak eragindako gastuak,
esaterako). Bestalde, INGURUMEN-KANONAK EDO ZERGAK EZARTZEA. Botere publikoei
ekonomia-ordaina ezartzean datza, baliabide jakin batzuen ingurumen-erabileragatik, haiek
leheneratzeko gastuak ordaintzen laguntzeko. Azkenik, ISURI KUTSATZAILEEN KUOTA
BAIMENDUEN BIRSALMENTA DAGO, ingurune batera efluente kutsatzaileak isurtzeko
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enpresei emandako baimenetatik abiatuta. Adibidez, enpresa batek, gutxiago kutsatzen duen
teknologia berriren batean inbertitu eta ez badu baimendutako kuota agortzen, beste enpresa bati
sal diezaioke gainerakoa, hark beharko balu, edo kuota ezagatik ezin izango balu instalatu
(baimendutako efluente-maila beraren bidez, teknologia hobea autofinantzatzea lortuko litzateke).
Printzipio horren helburua ingurumen-kalterik ez eragitea da, eta ez kutsatzeko ordaintzea.
Horixe gertatzen zen zabor-bilketako tasarekin edo uraren erreziboan sartutako saneamendukanonarekin eta, kalterik eginez gero, konpondu edo konpentsatu egiten dira, edo, hala
dagokionean, egileak zigortu. Printzipio horren eraginkortasuna da eragindakoek inbertsioak
egitea instalazioetan eta funtzionamendu-gastuak mantentzea.

5

PARTE-HARTZEA

Administrazioak arautu edo gidatu beharko lituzkeen banakoen jarrerak borondatez egitean
datza, arau horien atzean dauden balioak onartuz, gaia arautzeko botereak presionatuz lagundu
duten heinean. Parte-hartzea joko demokratikoaren postulatu osagarria da; legeen bidez soilik
gutxi egin daiteke ahulezia edo etsaitasun orokorrari aurre egiteko garaian.

Ingurumena ez da administrazioaren jabetza; administrazioa ingurumenaren zaintzailea da, eta
haren jarduerak gainbegiratu behar dituzte iritzi publikoak eta gizarte-erakundeek. Parte-hartzea
gauzatzeko, baldintza hauek bete behar dira:
HEZKUNTZA. Ingurumen-sentsibilitatea eta horren arazoak hezkuntzan zabaltzetik abiatu behar
da, ingurumen-gaiak sartuz haurren, gazteen eta helduen ikasketa-planetan.
INFORMAZIOA. Administrazioak erabakiak hartzeko eta jarduerak gauzatzeko zer prozesu
dituen jakinez gero soilik entzunaraz dezakete herritarrek beren hitza; hauxe dio 5. programak:
"administrazio publikoek iritzi publikoak ingurumenaren babesean parte-hartze handiagoa izaten
lagun dezake, eta haien konfiantza areagotu".
KONPROMISOA. Herritar informatua eta hezia botere publikoekin lankidetzan aritzeko moduan
dago ingurumen-arazoa hobeto lantzeko garaian: partikularrei kalte egin gabe, zerbitzuen
KONTSUMITZAILE ETA ERABILTZAILE diren heinean, bere hautaketan ingurumeneskaintza onenean eragiteko. Hor sartzen da jokoan merkatua (horixe da Ekoetiketei buruzko
880/92 arautegiaren eta Ingurumen-auditoriei buruzko 598/94 Errege Dekretuaren helburua).
Nabarmendu egin behar da informazioari eta hezkuntzari dagokionez (konpromisoa nabarmena
da) zer funtzio garrantzitsu betetzen duten ekologia-elkarteek eta taldeek (5. programa).
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Ingurumena babesteko teknika juridikoak

ADMINISTRAZIO-NEURRIAK ETA TRESNAK
1

ADMINISTRAZIOAREN ESKU-HARTZEA. Ingurumenari dagokion esku-hartze publikoa TOKIKO,
AUTONOMIA-ERKIDEGOKO ETA ESTATUKO ADMINISTRAZIOEK (gure kasuan, baita foruarauek ere) emandako ARAUEN bidez gauzatzen da, hasteko.

Konplexutasun zientifiko-teknikoa eta ingurumenean eragina duten egoeren eta errealitateen
aldakortasuna direla-eta, legeak PRINTZIPIO GIDARIAK ematera edo kontrol prozedurak eta
teknikak aurreikustera mugatzen dira kasu askotan, eta gerora egindako ARAUTEGIEN bidez
xedatzen da erregulazioa. Horregatik ugaritu dira arautegi-mailako arauak ingurumenari dagokionez
(kasu askotan, mugak jartzen dizkiete jarduerei eta herritarren eskubideei. Adibidez: 833/1988 Errege
dekretuak, hondakin toxikoei eta arriskutsuei buruzko arautegiak, muga eta betebehar zorrotzak
ezartzen dizkiete ekoizleei eta kudeatzaileei).

Azken urteetan nabarmen ugaritu dira Erkidegoko erakundeen ingurumen-arauak, hirurogeita
hamarreko hamarkadatik aurrera (Akta bakuna, sei programak). Espainiar Estatuko araudiaren
zati handiena Europako arauen egokitzapena da. Hauek nabarmentzen dira:
Ingurumenari buruzko kalitate-arauak (kutsadura-mailak).
Industria-prozesuak (isuriei, diseinuari eta funtzionamenduari buruzko arauak).
Produktuei buruzko arauak, garrantzitsuenak (produktu bati gehienez onar dakiokeen kutsadura
edo isuri-maila).

IKUS INGURUMENARI BURUZKO ARAUDIAREN LABURPENA.

Administrazioaren esku-hartzea PREBENTZIO-IZAERAKO tresnen bidez ere gauzatzen da
(ingurumena kutsatzen edo kaltetzen duten jarduerei ekin aurretiko arretak). Prototipoa BAIMENAK
eta EMAKIDAK dira. Horren adibidea da 1302/1986 Legegintzako Errege Dekretua, INGURUMENERAGINAREN EBALUAZIOARI buruzkoa, eta administrazio-baimenaren prozesua arautzen duten
ondorengo arautegi betearazleak (errespetua eskatzen zaie Dekretu horren eranskinean jasotako
obrak edo instalazioak egiteko edo beste edozein jardueratarako proiektu publikoei eta pribatuei). Gai
horretan egoera konplexuak eta zailak daude, Auzitegi Gorenak eta Audientzia Nazionalak
autonomia-erkidegoaren ingurumen-adierazpenaren aurka egitea onartuz emandako epai desberdinak direla-eta; horixe da Itoizko urtegiaren kasua Nafarroan.
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Baimen horiek zailtasun handiak jartzen dituzte batzuetan, bereziki geroagoko arautegi zorrotzagoak
onartzeagatik, eta arautegi horiek idazteko oinarritzat hartzen diren irizpide teknikoen aldakortasunagatik.

Honela osatzen da administrazioaren esku-hartzea:
Estandarrak ezartzea (ingurune hartzailearen xurgapen-gaitasunaren eta isuri-moten arabera
emandako isurien, emisioen eta infusioen gehienezko mailak zehaztea).
Lehengaien ezaugarriak arautzea.
Homologazioak (isuri ez desiragarriak sor ditzaketen prozesuen edo gailuen ezaugarriak
aurretiaz egiaztatuz).
Teknologia-mailak ezartzea.

2

SUSTAPEN-TEKNIKAK. Helburua da zuzenekoak eta aginduzkoak ez diren bitartekoen bidez
jarduera pribatuak interes eta helburu publikoen arabera autoantolatzea. .

Neurri pizgarriak dira, bereziki prebentzio-mekanismoak babesteko, bereziki adierazgarriak
baitira martxan dauden instalazioetarako (haien berrikuspenak gastu osagarri garrantzitsuak
eragiten dizkiete enpresei eta, kasu gehienetan, ez die onurarik eragiten produktibitatean).
DIRU-LAGUNTZAK ETA LAGUNTZAK ere nabarmendu behar dira.

2225/1993 arautegiak Europan laguntza eta diru-laguntza publikoak emateko prozedura arautzen
du.Laguntzek bateragarriak izan behar dute eskumen horri buruzko Erkidegoko zuzenbidearekin
(EEEren Tratatuak debekatu egiten ditu, oro har, laguntza publikoak edo jarduera pribatuak baliabide
publikoen kontura finantzatzea). Laguntzak, gainera, kontraesanean egon daitezke “kutsatzen
duenak ordaindu egiten du” printzipioarekin; izan ere, kutsatuak ordain ditzake azkenean, zeharka
bada ere, ingurumena babesteko gastuak, zergen bidez, eta diru-sarrera publikoen iturri horretatik
ateratzen dira laguntzak.

Mugak dauden arren, Erkidegoak laguntza asko ematen ditu ingurumenari dagokionez. Europako 5.
programan sistematizatzen dira:

Egiturazko politikak. Ingurumen-proiektuetarako EGEF funtsak (Eskualde Garapeneko Europako
Funtsa) 100 milioi ecutik 700era igo ziren 1985etik 1991ra.

Ingurumenerako Erkidegoaren finantza-tresna; 1992ko erkidegoko arautegi baten bidez sortu zen.

EBren Tratatuko 130.D artikuluan aurreikusitako Kohesio Funtsa, 1994ko arautegi baten bidez
sortua. Funts hori ingurumen-sektoreko proiektuak eta garraioko Europaz haraindiko sareak
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finantzatzeko da (Espainiar Estatuan 1995ean onartutako hondakin arriskutsuen plan nazionala
eta kutsatutako lurzoruak berreskuratzekoa finantzatu ditu).

Europako Inbertsio Bankua (EIB); ingurumena babesteko proiektuak finantzatzeari eman zion
lehentasuna.

3

POLIZIA-TEKNIKAK (ERREPRESIO-NEURRIAK). Ingurumenari buruzko arau-hausteek zigor
penalak edo administratiboak izan ditzakete. Larrienak Zigor Kode berrian tipifikatuta daude
(Ingurumen-delitua berria da), XVI. tituluko (Lurraldearen antolamenduari eta historia-ondarearen eta
ingurumenaren babesari buruzko delituak) III. kapituluan (IZADIKO BALIABIDEEN ETA INGURUMENAREN AURKAKO DELITUAK).
325. artikulua. Ingurumena babesteko legeak edo izaera orokorreko beste xedapen urratuz
igorpenak, isurketak, erradiazioak, erauzketak edo indusketak, lurreztatzeak, zaratak, dardarak,
injekzioak edo bilguneak, zuzenean edo zeharka, egin edo eragiten dituenari eguratsean,
lurzoruan, lurpean, lurreko, itsasoko zein lurpeko uretan.
326. artikulua. Gradu bat gehiagoko zigorra ezarriko da industria modu klandestinoan gauzatzen
bada, tipifikatutako jarduerak zuzentzeko edo eteteko, administrazioko agintariak beren beregi
ematen dituen aginduak desobeditzen badira, informazioa faltsutu edo ezkutatzen bada, etab.
328. artikulua. Hondar edo hondakin gotor edo isurkarien bilgune edo zabortegiak ezartzen
dituztenei, baldin eta horiek toxiko edo arriskutsuak badira, eta izadiko sistemen orekari edo
pertsonen osasunari kalte larria egin badiezaiekete.
329. artikulua. Zigorra agintari edo funtzionarioen kontra legearen aurkako lizentziak ematen
badituzte arau-haustearen jakitun izanik (industria edo aurreko artikuluetako jarduerak).

4

KAPITULUA. LANDARE ETA ANIMALIEN BABESARI BURUZKO DELITUAK
332. artikulua. Ariskuan dauden landare-espezieak moztea, erretzea, errotik ateratzea, biltzea
eta trafikagaitzat hartzea edo horren habitata modu larrian suntsitzea edo aldatzea.
333. artikulua. Autoktonoak ez diren landare edo animalien espezieak sartzea edo askatzea,
landaren edo animalien espezieen babeserako legeak edo izaera orokorrek xedapenak
urratuz eta oreka biologikoari kalte eginez.
334. artikulua. Arriskuan dauden espezieak ehiza edo arrantzaren bidez harrapatzea.
335. artikulua. Arau bereziek beren beregi baimentzen ez duten espezieen arrantza edo ehiza.
336. artikulua. Arrantza edo ehizarako pozoia, lehergailuak edo animaliak suntsitzeko besteko
eragingarritasuna duten tresna edo arteak erabiltzea.

LANBIDE EKIMENA

105

Hirigintza Proiektuen eta Topografia Lanen Garapena

338. artikulua. Babespeko naturagunea ukitzen dutenean, kasuan-kasuan ezarritako zigorrak
baino gradu bat gehiagokoak ezarriko dira.
339. artikulua. Epaile edo auzitegiek neurriak hartzeko agin dezakete nahasitako oreka
ekologikoa berrezartzeko, egitatea gauzatu duenaren kontura.

ADMINISTRAZIOAREN papera berariazko mekanismoek osatzen dute; esaterako, BERARIAZKO
DEBEKUEK eta JARDUERA PRIBATUEN KONTROLEK (baimenak eta lizentziak), eta zehatzeko
ahalak.

Administrazio Publikoaren Araubide Juridikoaren eta Administrazio-prozedura Erkidearen Legean
administrazioaren zehapen-printzipioak jasotzen dira 127. artikuluan. Hauek izan daitezke zehapenak: isunak, jarduerak etetea, baimenak kentzea eta instalazioak ixtea.

5

NEURRI EKONOMIKOAK ETA OSAGARRIAK

Askotarikoak dira neurri ekonomikoak, zergetatik hasi eta sustapenerako teknikak arte. Guztien
helburua ekonomia-eragileek (ekoizleak eta kontsumitzaileak) ingurumen-faktorea kontuan
izatea da, bereziki Erkidegoko Zuzenbidean “kutsatzen duenak ordaindu egiten du” printzipioa
barneratu zenetik (jarduera kutsatzaile baten arduradun diren pertsona fisikoek edo juridikoek
hori ekiditeko edo murrizteko beharrezkoak diren neurrien gastuak ordaindu beharko dituzte).

Balorazioaren, prezioak finkatzearen eta kontabilitatearen mekanismoek funtsezko funtzioa dute
garapen jasangarria lortzeko.

Ekonomia-balorazioak, ekonomia-eragileek kontuan izan dezaten ingurumenean zer eragin
duten kontsumo-inbertsioei buruzko erabakiak hartzean.

Prezioetan gizartearentzat ekoizpen eta kontsumo horrek zer gastu duen islatu beharko litzateke,
ingurumen-gastuak kontuan hartuta.

Erkidegoko 5. programan aipatzen da hauek direla, besteak beste, ingurumen-gastuak zehazteko
hartu beharreko neurrien artean, prezio eraginkorrak finkatzeko mekanismoa lortzeko neurriak:
EBALUAZIOA: ESTATU KIDEEN NATURA ETA INGURUMEN-BALIABIDEEN ekonomiaebaluazioa.
BALIABIDE BERRIZTAGARRIEN ADIERAZLEAK EGITEA, baliabide horien erabilera eta
berritze-tasak islatuko dituztenak.
EKONOMIA-ESTATISTIKAKO TRESNA TRADIZIONALAK HARTZEA, adierazle gakoen aldaketa barne (NPG, esaterako), natura eta ingurumen-baliabideen balioa isla dezaten, egungo eta
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etorkizuneko diru-sarrerei dagokienez, ingurumenean eragindako galerak eta kalteak kontuan
hartuz.

Beste merkatu-tresna bat INGURUMEN-AUDITORIA izango litzateke, barne-kudeaketako tresna
gisa. Auditoria horrek baliabideen kudeaketa egokiari buruzko adierazleak emango lituzke, lehengaien erabilera, energia-kontsumoa, produktibitate-mailak eta hondakinak kontuan izanik.

Bere helburuak arrisku-eremuak zehaztea, errendimendua adieraztea (arriskuen prebentzioari eta
kudeaketari dagokienez) eta laneko osasun eta segurtasun-mailen berri ematea dira. Auditoria horiek
baliabideetan oinarrituko lirateke, eta kontabilitate-txosten zaharrek bezain errendimendu-adierazle
garrantzitsua emango liekete akziodunei, inbertitzaileei, finantzariei eta aseguratzaileei.

Ekonomia eta zerga-tresnen helburua produktuaren bizi-ziklo osoan izandako kanpoko ingurumengastu guztiak barneratzea da, iturritik hasi, ekoizpen, banaketa eta erabileratik jarraitu eta produktua
deuseztatu arte. Horrela, bada, “produktu ekologikoek" ez dute desabantailarik izango kutsatu eta
hondakinak sortzen dituzten produktuen aurrean.

ZERGA-TRESNAK: INGURUMEN-ZERGA (zerga berdea)
Euskal Herriko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Legearen 89. artikuluan, adibidez,
sistematizatuta agertzen da tresna orokor moduan, kutsadura iturrian bertan konpontzeko. Horretarako, estandar zehatzak ezartzen dira eta horiek lortu arte, ordaintzera behartuta daude enpresak.
91. atala pizgarri fiskalei eta eraginkortasunaren aldikako ebaluazioari buruzkoa da.
92. atala tasei eta prezio publikoei buruzkoa da, eta hauxe dio: “Administrazio publikoek
ingurugiro-zerbitzu publikoak, tasak eta prezio publikoak aplikatuta, zerbitzuen onuradun
edo erabiltzaileei ordainarazterik izango dute”.

Azkenik, NEURRI OSAGARRIEN artean, ezinbestekoa da beste tresna batzuk ere kontuan izatea;
esaterako, INFORMAZIO ETA HEZKUNTZA-TRESNAK eta IKERKETA ZIENTIFIKOKO ETA
TEKNOLOGIKOKO TRESNAK.

Horiek dira ERKIDEGOKO 5. PROGRAMAK “BABES-TRESNA HORIZONTALAK” izendatzen
dituenak, eta ingurumenaren egoeraren sustraira bertara jotzen dute: “Giza jarduera, ingurumenari
gure balio-eskalan ematen diogun maila eta giza jokabidea eta kontsumo-ohiturak”.
Administrazioaren esku-hartzea errazten duten tresna horiek: herritarren parte-hartzea, deialdi
publikoak, informazioa jasotzeko eskubidea nahiz informazio-eskubidea; elementu berriak dira eta
arautegi berezia izan dute ERKIDEGOKO zuzentarauaren transposiziorako INGURUMENARI
BURUZKO INFORMAZIO-ESKUBIDEARI buruzko 38/95 Legearen bidez.
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Ingurumen-erakundeak

NAZIOARTEKOAK
Erromako Klubaren 1972ko “hazkundearen mugak” azterketatik, 1980ko “Global 2000” txostenetik
eta 1988ko “Brundtland txostena” lanetik, INGURUMEN-ARAZO BAKARRA dagoela onartzen da,
eta subjektua bakarra dela: LURRA PLANETA.

Hala ere, ez dago erabakiak nazioen interesen gainetik ezar ditzakeen munduko agintaritza bakarra.
Nazioarteko jarduera hitzarmen, laguntza eta lankidetza-tresnen bidez gauzatzen da. Hitzarmenezko
funtzioa aurretiaz aipatutako bi konferentzietatik aurrera nabarmendu zen: 1972ko Stockholmekoa
eta 1992ko Rioko goi-bilera.

Bi erakunde-mota daude:
NAZIO BATUETAKOAK
Izaera orokorrekoak, SEKTORE JAKINETARAKOAK eta berariazko nazioarteko tratatuen bidez
sortuak.

NAZIO BATUEN INGURUMEN-ERAKUNDEA

NBIP (Nazio Batuen Ingurumen Programa) da erakunde hori, eta Nairobin (Kenya) du egoitza;
zenbait herrialdetan ditu bulegoak (México, etab.). Hainbat funtzio betetzen ditu: ingurumenegoera ebaluatzen du, planak finkatuz eta nazioarteko akordioak sustatuz gauzatzen du
kudeaketa, eta neurri osagarriak jartzen ditu abian; esaterako, hezkuntza, informazio eta
lankidetza teknologikoa. Administrazio Kontseilua 58 herrialdetako ordezkariek osatzen dute, eta
NBEren Batzar Orokorrak aukeratzen ditu. Bilera bat egiten dute urtean.

Harreman estua du Nazio Batuen Garapenerako Programarekin, garapen-bidean dauden
herrialdeetan ingurumen-azpiegituretarako laguntzak kanalizatzeko. NBren barruan, hainbat
erakundek dituzte ingurumenarekin bat datozen jarduerak; hauek, besteak beste:
Osasunaren Mundu Erakundea (OME); ingurumen-osasuna, arnas eritasuna, uren kalitatea.
Meteorologiaren Mundu Erakundea; aireko poluzioa, klimaren bilakaera.
Elikadura eta Nekazaritzarako Nazio Batuen Erakundea (FAO).
Nazioarteko Itsas Erakundea, Itsas Ingurunea Babesteko Batzordea.
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Klima-aldaketari buruzko gobernu arteko konferentzia (1992); azken goi-bilera Kyotokoa izan zen
(1998).

Ingurumen-proiektuetarako edo planetarako finantza-erakundeak ere badira; esaterako, Munduko
Bankua. Banku horrek Ingurumenarentzako Mundu Funtsa kudeatzen du Nazio Batuen Ingurumen
Programarekin eta Garapenerako programarekin batera. Ozono geruza babesteko proiektuak ere
finantzatzen ditu (Montrealgo protokoloa).

NAZIOARTEKO HITZARMENEN ERAKUNDE KUDEATZAILEAK
Hitzarmen gehienek Batzorde eta Idazkaritza iraunkorra sortzea dakarte, konpromisoak betetzen
direla zaintzeko eta kontrolatzeko.

Montrealgo hitzarmena (ozono geruza), Basilea (hondakin arriskutsuak), Bioaniztasuna (Rioko
goi-bilera), Londres eta Paris (ozeanoen eta itsasoen kutsadura), etab.

Hauek dira nazioarteko erakundeak: WWW (Naturarentzako Mundu Funtsa), Natura babesteko
nazioarteko batasuna, etab.

NAZIOZ GAINDIKO ERAKUNDEAK
Erakundeen mendeko dira (esaterako, Europako Erkidegoaren mendekoak) eta nazioz gaindiko
ekonomia-espazioetan oinarritzen dira. Beren helburua botere legegilea duten kideek osatutako
erakundeak sortzea da. Federazio-itxurako irtenbide politikoetara hurbiltzen dira.

EUROPAKO ERKIDEGOAK, AKTA BAKUNAREN akordiotik aurrera, protagonismo sendoa
bereganatu du ingurumenari dagokionez. Akta horren aurrekariak Uraren gutuna (1968), Lurzoruaren
gutuna (1972) eta aireko poluzioaren aurkako printzipioen adierazpena (1968) dira. Hauek dira
erakunde ezagunak:
PARLAMENTUA; eskumen murritzak ditu, baina ugaritu egin dira tratatuaren azken
berrikusketetan. Ingurumen-batzordea dago.
KONTSEILUA: organo arauemaile gorena. 130. artikuluan aurreikusitako programa-erabakiak
eta ingurumen-neurriak hartzen ditu.Funtzio erabakigarria dute Ingurumeneko Europar ministroen
bilerek; izan ere, bertatik ateratzen dira arautegiak eta zuzentarauak.
BATZORDEA, organo betearazlea eta administrazio arrunta. Ingurumena XI. Zuzendaritza
Nagusiaren ardura da; hau da, Ingurumena, Segurtasun Nuklearra eta Babes Zibila
zuzendaritzarena. Gai horretan, jarduera-eskumen generikoa du (211. artikuluan aurreikusia).
Zuzendaritza horren barruan, beste hiru zuzendaritza daude: A, segurtasun nuklearra,
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industriak ingurumenean duen eragina eta hondakinen kudeaketa; B, ingurumen-kalitatea eta
natura-baliabideak; C, ingurumen-kudeaketa eta nazioarteko gaiak.

Zuzendaritza horrek bi motatako kontrolak egiten ditu estatu kideengan. Batetik, KONTROL
FORMALA, estatu guztiek argitaratutako arau guztiak igortzeko duten betebeharretik eratorria.
Bestetik, KONTROL MATERIALA, estatuek egindako kudeaketa-txostenen bidez, iturri kutsatzaileak
in situ kontrolatuz, eta parlamentutik iritsitako galde-eskeen eta herritarren edo elkarteen kexen bidez.
Kontrol horren emaitza estatuarekin negoziaketak izatea da, aginduak betetzeko eta balizko
irregulartasunak konpontzeko (gatazka-tresna Europako Erkidegoetako Justizia Auzitegian agindua
ez betetzeagatik jartzen den helegitea da).

Beste batzorde batzuk ingurumenarekin zerikusia duten gaiak dituzte; esaterako, nekazaritzaren,
energiaren eta garraioaren batzordeek.

EUROPAKO INGURUMEN AGENTZIAK informazioarekin, Europako datuak zabaltzeko sarearekin,
laguntza tekniko eta zientifikoarekin eta abarrekin zerikusia duten zereginak betetzen ditu. Ez da
estatuek izan dezaketen ezein erakunderen parekoa, eta bere asmoak ez dira hain handinahikoak
(gai horri buruzko kontrola estatuen eskuetan dago). Kopenhagen du egoitza.

ESPAINIAR ESTATUA
Espainiar Estatuko ingurumenari buruzko arazo tradizionala da beste politika batzuen ELEMENTU
LAGUNTZAILETZAT hartu izan dela, eta ez dela berezko politikarik egin.

Oro har, ingurumenarekin lotutako interes orokorrak ingurumenaren babesarekin kontraesan
nabarmenean zeuden INTERES NAGUSIAK zituzten ministerioetan egon dira; esaterako, Industria
eta Energia, Nekazaritza, Arrantza edo Obra publikoak (jarduera hauek sustatzen ditu: industriaazpiegiturak, landutako azalerak, harrapaketa-kuota handiagoak, merkantzien zirkulazioa, azpiegitura
publikoak zabaltzea, errepideak, autobideak, etab.) ministerioetan.

Estatuko kudeaketa Obra Publiko, Garraio eta Ingurumen Ministerioaren kargu utzi da
tradizionalki; hau da, gaur egungo Sustapen Ministerioaren esku.

Obra Publiko eta Hirigintza Ministerioa berritu egin zen 1987an, eta Ingurumenaren Zuzendaritza
nagusia sortu zen. Ikerketa-eta proposamen-funtzioak zituen, baina ez zuen natura-baliabiderik.
Aldaketa Erkidegoko araudia jasotzen duten bi legeren bidez gauzatzen da. Hondakin Pozoitsuei
eta Arriskutsuei buruzko 20/1986 oinarrizko Legeak eta hura garatzen dutenek Ministerio horren
eskuetan utzi zuten hondakinak koordinatzeko politika, Zuzendaritza orokor horren bidez (eta
ingurumena ekonomia eta industria-jardueraren ikuspegiarekin lotzen du lehenengo aldiz).
INGURUMEN ERAGINA EBALUATZEARI buruzko 1302/1986 Legeak, berriz, Ingurumen
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Zuzendaritza Nagusia izendatzen du natura-baliabideei eta lurzoru-antolaketari buruzko eskuhartze handiak aztertzeko estatuko agintaritzatzat.

1991n, Ur eta ingurumen politiketarako Estatuko Idazkaritza onartu zen, eta natura-baliabide oso
garrantzitsuak esleitu zitzaizkion; esaterako, ura eta itsasertza. Geografiako Institutu Nazionala
eta Meteorologiako Institutu Nazionala ere sortu ziren.

1993an, Obra publikoekin eta garraioarekin partekatu zuen ministerioa ingurumenak. Aurreko
Idazkaritzari izena aldatu zitzaion, eta etxebizitza eta ingurumena izatera igaro zen.

EGUNGO INGURUMEN MINISTERIOA. PP boterera iritsi eta ondorengo gobernu sozialistaren
aldaketarekin, Ingurumenaren berariazko Ministerioa dago. 758/1996 EDko 8. artikuluan zehazten
dira ministerio horren eskumenak. .Atal hauek ditu: Uren eta itsasertzen Estatuko Idazkaritza (eta
Kostaldeen Zuzendaritza Nagusi bat eta Obra hidraulikoen eta Uren Kalitatearen beste bat; eta
Konfederazio Hidrografikoak ditu atxikita); Ingurumen Azpi-idazkaritza bat (Meteorologiako Zuzendaritza nagusia) eta Ingurumeneko Idazkaritza Nagusia (bi zuzendaritza nagusi ditu: Natura eta
Kalitatea zaintzea eta Ingurumen-ebaluazioa, eta azken horren barruan, Parke Naturalak erakunde
autonomiaduna eta enpresa-kontrola, Industria-hondakinak kudeatzeko (EMGRISA).

Eginkizun batzuk nabarmentzen aldera, hona hemen Ingurumen Kalitatearen eta Ebaluazioaren
Zuzendaritza nagusiaren zenbait eginkizun:

Administrazio arteko koordinazioa autonomia-erkidegoekin, Europar Batasunarekin eta nazioarteko
beste erakunde batzuekin, ingurumen-kalitateko eta ebaluazioko politikak diseinatzeko eta
gauzatzeko.

XXI PROGRAMA (1992ko Rioko goi-bileratik egokitua) abian jartzeko beharrezko jarduerak
garatzea eta instrumentatzea, eragindako administrazioekin batera.

Hiri-hondakin solido eta arriskutsuen eta lurzoru kutsatuen plan nazionalak prestatzea eta haien
jarraipena egitea.

1994tik (224/1994 ED) INGURUMENERAKO AHOLKU-BATZORDEA dago, ingurumen-politikak
prestatzeko garaian, gizarteak eta zientziak parte-hartzeko organo gisa (funtzioak: aholkularitza,
txostenak egitea, lanpostuak sortzeko neurriak hartzea, nazioarteko hitzarmenak hobeto betetzeko
neurriak hartzea, etab.). Batzordearen osaera oso zabala da: administrazioaren ordezkariak,
gobernuz kanpoko erakundeak, sindikatuak, kontsumitzaile-elkarteak, auzo-elkarteak, enpresariak,
merkataritza-ganberak, elkargo profesionalak, erakunde profesionalak, nekazaritza-elkarteak,
ureztatzaile-elkarteak, zientzia-erakundeak eta abar luze bat.
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1720/1997 EDk Ingurumen-hezkuntzarako neurriak proposatzeko funtzioa erantsi dio.

AUTONOMIA-ERKIDEGOAK
Lurraldea autonomia-erkidegoetan banatzea estatuko antolaketaren ispilua izan da neurri handi
batean; eskumenak eskuordetzeko prozesuak Estatuko sektorializazioa errepikatu du. Hala
gertatu da ingurumenari dagokionez ere; hala ere, estatuan ez bezala, egitura zabalagoetan
daude txertatuta ingurumen-erakundeak.

7.3

3/1998 legean, otsailaren 27koan, euskal herriko ingurugiroa babesteko lege
orokorrari buruzkoan aurreikusten diren ingurumen-tresna teknikoak
(EHAA-1998 martxoaren 27,ostirala, 59zk.)

EAEn, Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumen Sailak ditu eskumenak.

Nabarmentzekoa da oraindik ere berria den Euskal Herriko ingurugiroa babesteko lege orokorra,
globalizatzailea delako eta sektore asko hartzen dituelako kontuan (3/1998 Legea, otsailaren 27koa).
Hauxe da legearen laburpena:

Zioen adierazpenean ingurumen-arazoaren ikuspegi berritua ageri da: “ingurugiroa ulertzeko
guztien borondatea zehazteko premiatik sortu da, ingurugiro politikaren helburu komunak
hierarkizatu, eskumenak antolatu eta horretarako prozedura eta baliabide egokiak diseinatuko
direlarik”. Eta honela jarraitzen du: “Euskal gizartean ingurugiroaz sortzen ari den
sentiberatasunak, presazkoa du arau-esparru egonkor, argi eta bideragarria edukitzea (..) era
eraginkorrean etorkizuna izango duen etorkizuna eraikitzeko aukera eman behar dio”.
“Horregatik lege honek gizarte eta gizabanakoen portaeraren norabide eta gidari izan dadin
ingurugiroa ulertzeko modu berriaren arau-oinarriak ezartzeaz gain, euskal gizartea eta
ingurugiroa zehazki larritzen duten arazoak gaur egun tratatzeko ere balio izatea nahi da”.

Estatutuaren 11.1 artikuluan ezarritako eskumenetik eratortzen da “Ingurumenari eta
ekologiari buruzko Estatuaren oinarrizko legea garatzeko eta betearazteko” (gogoan izan
konstituzioaren arabera estatuari dagokiola gai horri buruzko oinarrizko legedia egiteko
eskumena).

Hainbat ordenamendu juridiko biltzen ditu lege horrek: Erkidegoko zuzenbidea, nazioarteko
hitzarmenak eta haien transposizioak, estatuko oinarrizko legedia eta, zeharka, ingurumenean
eragiten duten beste gai batzuei buruzko arautegiak artikulatzen ditu.
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a) Europako arauak (ingurumen-eraginaren ebaluazioa, kutsaduraren osoko kontrola,
hondakinen kudeaketa, airearen kalitatearen babesa, ekoaditoria-sistema, ingurumenkudeaketa, ingurumenari buruzko informazioa izateko eskubidea)
b) Indarrean dagoen estatuko arauketa: ingurumen-eragina, hondakin toxiko eta
arriskutsuen kudeaketa, jarduera sailkatuak, bioaniztasuna eta kostaldeen eta itsasertzeko
uren babesa.
c) Ingurumen-zuzenbideko egiturazko eta funtziozko printzipio juridikoetan oinarritzen
da: lankidetza eta elkarlana administrazio publikoen artean, herritarren parte-hartzea,
informazioa eta komunikazioa sustatzea (baterako arduren bilaketa). Ingurumena
eskubideak eta betebeharrak eragiten dituen GIZARTE-ONDASUNTZAT hartzen da, eta
era jasangarrian erabili behar da. Ahalegina egin da bai definizioan, bai EAEko ingurumenpolitika gauzatzeko orduan, EBko ingurumen eta garapen jasangarria gaiei buruzko
bosgarren ekintza-programaren helburuetan.

“legea berariazko ZUHURTASUN ETA PREBENTZIO-EKINTZETAKO printzipioetan
oinarritzen da. Ingurugiroko kalteak saihestu nahi dira, eta horiek sortzen
direnean, KALTEAK KONPONTZEKO PRINTZIPIOA ETA POLUITZEN DUENAK
ORDAINDU EGINGO DUELA zein kalte egiten duenak erantzun egingo duela dioen
printzipioa

erabiltzen

dira”

(…)

“onartutako

poluzio-maila

duen

edozein

jardueraren ingurugiro- kostuak barneratzeko obligazioa eta ingurugiroari
eragindako kalteei sortu dituenak erantzuteko duen obligazioa bereiztea da.”

d) LEHEN IDAZPURUA: XEDAPEN OROKORRAK. Ingurumena herritarrek erabiltzeko
eta gozatzeko, ingurumenari buruzko informazioa izateko eta parte hartzeko eskubide
gisa hartzen du. Administrazio publikoek ingurumen osasuntsua izateko eskubidea
erabili ahal izateko ingurumen-politikak sustatzeko duten betebeharra eratzen du.
Betebehar hori gauzatzeko akzio publikorako eskubidea aitortzen du. I. Atalburua.
Pertsonen eskubide eta betebeharrak.
II. Atalburua: EAEko ingurugiro-politika. Ingurugiro arloko eskumenak (7. atala).
Erakunde komunak eta foru-organoak (27/1983 Legea, Autonomia Erkidego Osorako
Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute-Erakundeen arteko
harremanei buruzkoa) eta udalerriak (lege horrek, toki-araudiko legediak eta ingurumensektorearen legediak emandakoak).
9. atalaren bidez, EUSKAL HERRIKO INGURUMEN BATZORDEA osatzen da, eta
ingurumenaren arloan Euskal Autonomia Erkidegoan diharduten administrazio
desberdinen harreman, parte-hartze eta koordinazioaz arduratuko da.
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III. Atalburua. INGURUMENERAKO AHOLKU KONTSEILUARI buruzkoa da (12.-15.
atalak). Organoa aholkuak emateko eta gizarte- eta ekonomia-eragileek parte-hartzeko
izango da.
IV. Atalburua. Ingurumenari buruzko INFORMAZIOA eskuratzeko eskubidea arautzen
du, baita informazioa zer kasutan ukatuko den ere.
V. atalburua prozedura hitzarmenez amaitzeari buruzkoa da.

e) II. IDAZPURUA INGURUMEN-BALIABIDEEN BABESARI buruzkoa da.
BIOANIZTASUNARI buruzko Rioko Tratatuan inspiratzen da (I. atalburua, 22.-23.
atalak) eta KLIMA-ALDAKETARI buruzko Nazio Batuen esparru-hitzarmenean.
II. atalburua: UREN ETA ITSASERTZAREN BABESA (24.-26. atalak).
III. atalburua: LURZORUAREN BABESA (27.-29. atalak).
IV. atalburua: AIREAREN BABESA, ZARATAK ETA DARDARAK. 34. atalean, udalek
ordenantzak argitaratzeko edo daudenak moldatzeko zer eskumen dituzten ezartzen
da; muga balioak eta alerta-atalaseak sartuko dituztela esaten da, baita erabilpenean
murrizketa ezar ditzaketela ere.

f)

III. IDAZPURUA: INGURUMENEAN ERAGINA DUTEN JARDUEREN ANTOLAMENDUA
arautzen du, eta POLUZIOAREN KONTROL INTEGRATUA printzipioa sartzen du.
I. atalburua. Xedapen orokorrak.
II. atalburua: INGURUMENAREN GAINEKO ERAGINAREN EBALUAZIOA (40.-54.
atalak). Ebaluazio hori Legearen I. Eranskinean zerrendatutako planak eta proiektuak
(lurralde-antolamenduko planak, plan sektorialak, etab. B atalean, banakako ebaluazioa
egin behar duten lan eta jardueren zerrenda dago: autobideak, trenbideak, etab.)
gauzatzean ingurumenean zer eragin izango duten jakiteko izango da:Planen
ingurumen eraginaren ebaluazio bateraturako prozedura ezartzen du, alternatibak eta
pilatutako ingurumen-eragina ebaluatuz; banakako ebaluazioaren eta ebaluazio
sinplifikatuaren prozedurak ere ezartzen ditu.
III. atalburua SAILKATUTAKO JARDUEREN erregimenari buruzkoa da (55.-66.
atalak), eta II. Eranskinean zerrendatzen dira (erauzketa-jarduerak, instalazio
erradioaktiboak, energia produzitzeko instalazioak, industriak, hiltegiak, etab.).
LIZENTZIAK EMATEKO prozedurak eguneratzen ditu (kontrol integratuari buruzko
geroagoko arautegiak osatuko du baimen-sistema). Aipamen berezia egiten zaio
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jarduera sailkatuen barruan ahalik ongiena fiskalizatzeko mekanismoei. 61. atala:
udalek obra-lizentzia eta irekiera-lizentzia emateko prozesua.
IV. atalburua. HONDAKINAK. Hondakin-ekoizpenaren prebentzioa eta minimizazioa,
berrerabilera eta balorazioa lehenesten dira, eta azken lekuan dator hondakinak egoki
deuseztatzea. 68. atalean, kanpo geratzen direnen zerrenda jasotzen da: erradiaktiboak, harrobietakoak, lehergaiak, hondakin-urak, etab.
Atalburu horretako 2. saila HIRIKO HONDAKIN SOLIDOEI buruzkoa da (72. atala:
“gaika biltzeko sistemak sustatzea, birziklatzeko”(…) “Gaika biltzeko sistema
ezartzen aktiboki parte hartzeko herritarrak hezi eta kontzientziatzeko kanpainak
garatzea “). 74. atalean hiriko hondakin solidoak kudeatzeko foru-planei buruz hitz
egiten da.
III. saila HONDAKIN ARRISKUTSUEI ETA BESTE ZENBAIT MOTATAKO HONDAKINEI buruzkoa da. 77. atala: Hondakin arriskutsuen plan arteztaileak. 79. atalean,
INGURUMEN-ZERGAK ezartzeko aukera jasotzen da, hondakinak murrizteko eta
balioesteko.
V. atalburua POLUITUTAKO LURZORUEI buruzkoa da, eta eragindako lurzoruetako
asaldura kaltegarrien berri izateko ekintzak jasotzen ditu, eta erabilerak mugatzen ditu
poluzio-mailaren arabera. Lurzoru horietarako prebentzio eta berreskurapen-neurriak
ere aurreikusten ditu (80.-84. atalak).84.2 atalean udalen eskumenak ezartzen dira,
hirigintza-kudeaketari eta –diziplinari dagokienez.

g) IV. IDAZPURUA. INGURUMEN-POLITIKARAKO BALIABIDEAK ARAUTZEN ditu, eta
baliabide publikoak eta borondatezkoak bereizten ditu (erantzukidetasun eta partehartze printzipioekin koherentzian).
I. atalburua: Antolamendurako baliabide publikoak (planak, programak), hitzarmenbaliabideak (ingurumen-hitzarmenak), finantza eta zerga-baliabideak (berariazko
funtsak eta ingurumen-zergak), pizgarri fiskalak, tasak eta prezio publikoak.
II.

atalburua:

INGURUMENA

Borondatezkoak:

ZAINDU

AUDITORIAK,

ETA

KUDEATZEKO

EKOETIKETAK,

BALIABIDEAK.

INGURUMEN-HEZKUNTZA/-

PRESTAKUNTZA.
INGURUMEN-AUDITORIA

(96.

atala),

enpresen

ingurumen-kudeaketa

ebaluatzeko sistema gisa (ekonomia-jardueren kudeaketa-sistemaren borondatezko
ebaluazioa, sistematikoa, objektiboa eta aldizkakoa, baita ingurumen-eskakizunak
betetzen direla egiaztatzekoa ere).
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EKOETIKETAK (97. atala). Ingurumen-ezaugarria da, 1992ko martxoaren 23ko
880/92 EEE Araudiaren araberakoa, eta hori daraman produktuak ingurumena
errespetatu egiten duela eta produktuaren bizi-ziklo osorako ingurumen-kostuak behar
bezala bere gain hartuak dituela adierazten du.
Ingurumen-hezkuntza eta prestakuntza (98. atala). Administrazio publikoek gizarte,
ezagutza, informazio, jarrera, balio, jokabide-sektore guztietan sustatuko dute,
GARAPEN JASANGARRI hobea lotzeko diseinatutako ingurumen-baliabideen
osagarri modura.

Ingurumen-hezkuntzan, ikerketan eta sentsibilizazioan jarduera-

planak diseinatzean datza.

h) V. IDAZPURUA. INGURUMEN-DIZIPLINA. Ingurumen-erantzukizuna eta zigor-erregimena
erregulatzen ditu. Erantzukizun pertsonala edo solidarioa printzipioak jasotzen ditu.
Aldatutako ingurunea leheneratzea eta ordezko burutzapena jasotzen ditu, baita kalteak
ekiditeko edo murrizteko kautelazko neurriak hartzea ere. Zigor-zuzenbideak ordezko
ezarpena du zigor-erregimenerako.
Administrazioen ikuskapen-eta kontrol-mekanismoak ezartzen dira, .eta IKUSKATZAILE
funtzioa indartzen du, agintaritzaren eragile gisa, prerrogatiba eta guzti.

Zehapen-prozedura ikuskapen eta zigor-faseak bereiziz arautzen da, oro har. Arau-hausteen
erregimenean, arau-haustea eragin duten gertaerak tipifikatzen dira, eta oso larriak, larriak
eta arinak izan daitezke. Bakoitzerako zigorrak eta eskalak ezartzen dira.

Tokiko eskumenak ingurumenari dagokionez
Toki-erakundeei eskumenak emateko sistema. Estatuak du OINARRIZKO BOTERE LEGEGILEA; horri
jarraiki erabaki dezake ingurumenari buruzko zer gaitan zabaltzen den TOKI-AUTONOMIAREN berme
“konstituzionala” (bere interesen kudeaketa). Zuzenean eman diezaieke toki-erakundeei ingurumen-zerbitzu
publikoei buruzko eskumen-maila jakin bat, edo gai horretan dituen eskumenak eskuordetu.

Estatuak 1985eko TOKI ARAUBIDEAREN OINARRIAK ARAUTZEN DITUEN LEGEAren bidez
gauzatu du oinarrizko eskumen legegilea. Lege horretan, toki-erakundeen eskuetan uzten dira
ingurumenarekin lotutako zenbait eskumen.

25. artikuluan, SEKTOREKO, ESTATUKO ETA AUTONOMIA-ERKIDEGOKO LEGELARIEK
TOKI-ERAKUNDEEI eskumen-maila bat zer gaitan eman behar dieten arautzen da. 2.f atalean,
INGURUMENAREN BABESA aipatzen da. VIII. Tituluko agindu konstituzionaletan bezala, beste
gai batzuekin batera ageri da ingurumena:
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Babes zibila
Zirkulazioaren antolamendua
Suteen babesa/prebentzioa
Hirigintza-antolamendua, kudeaketa, betearazpena eta diziplina
Erabiltzaileen eta kontsumitzaileen defentsa
Ur-hornidura
Hondakinen bilketa eta tratamendua
Estolderia eta hondakin-uren tratamendua
(ikus Ingurumena babesteko lege orokorrak toki-erakundeei ematen dizkien eskumenak)

Bestalde, udalek, biztanle-kopuruaren arabera, ezinbestean eman beharreko GUTXIENEKO
ZERBITZUAK ezartzen ditu oinarrizko legediak.

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen legearen 26. artikuluan ZERBITZU PUBLIKO
hauek udal guztiek eman behar dituztela aipatzen da: argiteria publikoa, hilerria, HONDAKINBILKETA, KALE-GARBIKETA, etxeak EDATEKO UREZ hornitzea, ESTOLDERIA, hiriguneetako
ibilgailu-sarbidea, bide publikoak zolatzea eta ELIKAGAIAK ETA EDARIAK KONTROLATZEA
(osasun-ikuskapena).

5.000 biztanle baino gehiagoko udalerrietan: parke publikoa, liburutegia, merkatua eta HONDAKINEN TRATAMENDUA.

20.000 biztanle baino gehiagoko udalerrietan: BABES ZIBILA, SUTEEN PREBENTZIOA ETA
SUTEAK ITZALTZEA, kirol-instalazio publikoak eta HILTEGIA.

50.000 biztanle baino gehiagokoetan: garraio publikoaz gain, INGURUMENAREN BABESA.

Zerbitzu horien berariazkotasun-maila (ingurumena salbu) EGIAZKO ESKUMEN DIRELA ULERTZEN
DA eta, horrenbestez, INOLAKO ARAU GARAPENIK GABE antola ditzakete udalek.

INGURUMENA BABESTEKO zerbitzuei dagokienez, udalaren jarduera-eremua mugatuta, dago
terminoaren materia-edukiaren zehaztasunik eza dela eta.

Legearen, jurisprudentziaren eta dotrinaren bidez, INGURUMENAREN EREMU MATERIALAK
(adibidez, airearen poluzioa eta poluzio akustikoa, hiriko hondakin solidoen tratamendua, etab. Ikus Euskal
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Herriko ingurugiroa babesteko lege orokorra) definitzen diren heinean, udalek toki-administrazioaren
eskumen gisa ez ezik, HERRITARREN ESKUBIDE MODUAN (TAOL, 18. artikulua) ere antolatu beharko
dituzte INGURUMEN-ZERBITZU EGOKIAK.

Udalerrien gehiengoarekin lotuta, TAOLeko 28. artikuluan ageri da ingurumena, beste
administrazio

publiko

batzuen

JARDUERA

OSAGARRIen

zerrendan.

Udalerriek

ORDENANTZAK gara ditzakete sektore horietan, aurretiaz ezarritako lege-erreserba dagoenean
izan ezik, horiek gauzatzeko beharrezko zerbitzuak abian jarriz (adibidez, EAEko LAAk
HONDAKINDEGIEN LURRALDE-PLAN SEKTORIALA aurreikusten du).

Ingurumenari dagozkien gutxieneko zerbitzuei buruz zer inbertsio-programa eskatzen duen
nabarmendu behar da, baita ekoizpen-sektoreetan zer inplikazio dituen ere; esaterako,
eraikuntzan, garraioan eta hondakinen kudeaketan. Horretaz gain, hondakinak tratatzeko, urak
arazteko eta abarrerako BERARIAZKO TEKNOLOGIA nabarmendu behar dira. Hori FORUALDUNDIEN ohiko jarduera-esparrua da eta, TAOLeko 31.2. artikuluaren arabera, hauxe da
oinarria: “udalerrien arteko elkartasuna eta oreka printzipio bezala bermatzea, ekonomiari eta
gizarteari buruzko politikaren esparruan”.

Eskumen horiek guztiak SEKTOREKO LEGEDIAK erantsi ahala zabaltzen edo osatzen dira.
Garrantzi berezia du osasun-legediak (14/1986 Legea, Osasunari buruzko lege orokorra);
udalerrien gutxieneko eskumenak 42.3 artikuluan jasotzen dira, osasun-arauen eta planen
betearazpenari dagokionez eta ingurumenari eragiten dieten gaietan:
Ingurumenaren osasun-kontrola: airearen poluzioa, ur-hornidura, hondakin-uren saneamendua,
hiriko hondakinak eta industria-hondakinak.
Industrien, jardueren eta zerbitzuen, garraioen, zaraten eta dardaren osasun-kontrola.

Arlo jakinei buruzko TOKI-ESKUMENAK SEKTORE-LEGEDIETAN JASOTZEN DIRA, HAUETAN
NAGUSIKI: AIRE POLUZIOA ETA POLUZIO AKUSTIKOA, HONDAKINAK, HONDAKIN-URAK, BASOEN
BABESA.

INGURUMEN-KONTROLAK. Beharrezkoa da kontuan izatea zer harreman estu dagoen ingurumenari
eragiten dieten eskumen-titulu ugarien artean. Hauxe adierazi zuen Auzitegi Konstituzionalak 227/1998
epaian eta beste batzuetan: “administrazio publikoen eta bertako erakundeen arteko lankidetza eta
koordinazioa eskatzen du”.

Kontseiluaren 96/61/EE zuzentarautik aurrera, koordinazioa hori derrigorrezkoa izango da, KUTSADURAREN KONTROL INTEGRATUARI DAGOKIONEZ.
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Baimena emateko PROZEDURA INTEGRATUA EZARTZEKO betebeharretik eratortzen da (zuzentarauan jasoa) eta AIREAN, URETAN ETA LURZORUAREN EGINDAKO ISURI GUZTIEI ERAGITEN die,
metalen errekuntza, ekoizpen eta eraldaketen instalazioei, meatzaritzari, industria kimikoei eta hondakinen
kudeaketari dagokienez.

Hauxe adierazten da zuzentarauaren 7. artikuluan: “prozedura horretan eskumena duten agintaritza
guztien ikuspegi integratu eraginkorra bermatzeko, estatu kideek beharrezko neurriak hartuko dituzte
zenbait agintaritzek esku-hartzen duten prozeduretan eta baimen-baldintzetan erabateko koordinazioa
izateko”.

7.4

Ingurumenari buruzko sektore-legediak

UR KONTINENTALEN BABESA
NAZIOARTEKO JARRAIBIDEAK. Uraren gutuna (Europar Kontseilua, 1968); Nazio Batuen
urari buruzko konferentziako ekintza-plana (Mar del Plata, 1977). Uraren eta ingurumenaren
kalitatearen babesa azpimarratzen dute. Ematen zaion erabileraren arabera jaso behar da
(etxekoa, nekazaritzakoa, industriakoa, ludikoa, etab.) Eta bere funtzio biologikoa betetzeko
behar dituen natura-ezaugarriei eutsi behar zaie. Gobernuei hainbat aholku ematen zaizkie: ura
aprobetxatzeko proiektuen ingurumen-eragina aztertzea, gai horri buruzko ikerketa zientifikoak
eta espezialisten prestakuntza sustatzea, turismoa eta olgeta-jarduerak ezartzeko antolamendua
egitea, etab.
Ingurumenari buruzko Nazio Batuen Konferentziatik (Rio 1992) ateratako PROGRAMA 21
delakoak ur gezen baliabideen kalitatea eta hornidura babesteko gaiari eusten dio presazko
arazo moduan.
Europar LANKIDETZA IBAIEN ETA LAKUEN KUTSADURAREN aurrean.
UREI BURUZKO EUROPAKO ZUZENTARAUAK. Arreta berezia merezi du 1991ko
maiatzaren 21eko 91/271/EE zuzentarauak. Horren bidez, HIRIKO HONDAKIN URAK isuri
aurretik ARAZTEKO betebeharra ezartzen da, baita egutegia ere biztanleriaren arabera
(2005eko amaiera).

HONDAKINAK. Kontzeptua. Hiriko hondakin solidoak biltzeko eta tratatzeko lurralde-planak.

KUTSADURA
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8 UNITATE DIDAKTIKOA: HIRIGINTZA, INGURUNE FISIKOA ETA
INGURUMENA INGURUNE FISIKOARI BURUZKO AZTERLANAK
8.1

Sarrera. PAISAIA ETA BERE OSAGAIAK. Faktoreak: erliebea, harkaitzak,
ura, klima, landaretza, fauna, giza egintza. Paisaiak eta lurzoruak eratzeari
buruzko oinarrizko kontzeptuak

8.2

Ingurune fisikoari buruzko azterlanak. Azterlan-motak Ingurumen Ministerioaren
arabera
Lurra. Ezaugarriak. Lurzoru motak. Litologia (harkaitzak) eta saiakuntzak
Lurzoruen sailkapena. Gainazalaren azterketak. Laginak hartzea.

8.3

LURZORUETAKO saiakera nagusiak
Granulometria. Plastikotasun-adierazlea (Atterberg-en mugak). Proktore arrunta eta zuzendua.
In situ dentsitatea. CBR adierazlea Sostengu-ahalmena Marruskadurazko higadura (Los Angeles
saiakuntza)
Lurren sailkapena materia freskoaren arabera Casagranderen gutunak. Taulen erabilera.

8.4

Ingurumeneko paisaia- eta klima-osagaiak
LURZORUAREN eraketa. Profil hipotetikoa (horizonteak). Ezaugarriak
ERLIEBEA. Paisaia-formak. Altitudea, esposizioa... Klima motak.
KLIMA eta klima-faktoreak: Tenperatura. Euria. Atmosferako hezetasuna. Kondentsazioa.
Atmosfera-presioa. Haizea. Itsas azalak. Korronteak. Ebapotranspirazioa. Kópenn-en klimasailkapena.
URA. Uraren zikloa. Ur-formen sailkapena. Hidrografia-arroa kontzeptua. Uraren kalitatearen
parametroak. “Eutrofizazioa” kontzeptua. Kalitate-irizpideak UNESCOren arabera.
LANDARETZA. Alderdi kuantitatiboak: ugaritasuna, estaldura, biomasa, nagusitasuna,
dibertsitatea. Landaretzaren egitura: forma, tamaina, hostoen ehundura... Geruzapen bertikala.
Landaretza sailkatzeko irizpideak. Dansereau-ren sailkapena.
ESPAINIAKO PAISAIEN sailkapena. EAEko paisaia eta klima
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Metodologia. Irakatsi eta ikasteko jarduerak
Ahal den neurrian, lan-metodologia “interaktiboa” ezarri behar da, hau da, irakasleak ez du edukia
modu magistralean, arbelaren eta gardenkien laguntzaz, ematera mugatu behar. Hein handi batean hala
egin beharko du, unitate honetako edukia kontzeptuala delako, baina batzuetan eten dezake
metodologia hori ikasleei laburpenak egiteko eskatuz edota testu espezializatuetan edo Interneten
informazio-iturri berriak bilatzeko aginduz.

Unitate honetan, garrantzitsua da taulak eta grafikoak ezagutu eta erabiltzea (helburu didaktikoetako bat
da), batez ere, saiakuntza desberdinenak, granulometria-saiakuntzarena kasu. Adibide praktikoren bat
landu beharra dago, laborategiko saiakuntza batetik abiatuz, eta saiakuntza horietarako grafiko
normalizatuetako bat ere egin behar da. Gaiaren beraren monotonia hausteko balio dezake, eta
saiakuntza horren falta betetzeko ere bai hein batean, laborategirik ez dugula eta lehentasunezko gaia
ez dela kontuan hartuta.

GELAKO PROGRAMAZIOA 3. MODULUA Hirigintza-antolaketa
8. Unitate didaktikoa: 1. eta 2. parteak
Hirigintza, ingurune fisikoa eta ingurumena.

Kalkulatutako

Eskola-astea:

iraupena: 15 ordu

Lurreko ingurune fisikoari buruzko azterlanak
Lurrei buruzko saiakuntza nagusiak

HELBURU DIDAKTIKOAK:
Ikasleek jakitea Ingurumen Ministerioak zer irizpide erabiltzen dituen “Ingurune fisikoari” buruzko
azterlanak ingurumeneko ikuspegi globaletik egiteko, alderdi eta baldintza guztiak kontuan hartuta.
Lurrarekin lotutako aldagaiak aztertzea, batez ere, lur eta harrien konposizioa, izenak eta erabilerak,
beste modulu batzuetan sakonago landuko diren gaiak prestatze aldera (hirigintza-proiektuak,
zabalguneak, etab.).
Eraikuntza-lanek edo obra zibilek aldatu baino lehen, edozein lurretan arauz egin beharreko
saiakuntzen oinarrizko ideiak barneratzea (helburuak, terminologia, saiakuntza-makinak...).
Lurzoruen sailkapenak dituzten taulak ezagutu eta erabiltzea, batik bat, partikulen tamainaren
arabera erabiltzen direnak (Casagrande, Arredondo).
KONTZEPTU-EDUKIAK:
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Irakaslearen azalpenak unitate didaktikoa

informazio-mailak Ingurumen Ministerioaren

osatzen duten edukiei buruz: ahozko aurkez-

arabera.

penak, laguntza-materialen irakurketa eta
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Ingurune biofisikoaren aldagaiak. Lurrarekin,

koadro eta laburpenen aurkezpena garden-

atmosferarekin eta urarekin lotutako

kietan eta laburpen-fitxetan.

aldagaiak. Aldagai biologikoak.

Hainbat material didaktiko irakurri eta

Lurrarekin lotutako aldagaiak. Geologia eta

ulertzea, batez ere, irakasleak prestatutako

lurrari buruzko azterlanak.

apunteak eta fotokopiak. Irakasleen

1. blokea. Lurra eta bere ezaugarriak

azalpenak entzun eta apunteak irakurri
ondoren, ikasleek kontzeptu-eduki garrantzi-

Lurrazalaren konposizioa

tsuenak azpimarratuko dituzte eta eskema

Lurraren egitura. Harri ama. Hondakin-

edo laburpena egingo dute.

mantua eta lurzorua.

Aztertutako edukiren baten ariketa

Litologia. Harriak osatzen dituzten mineralak

praktikoa egitea, adibidez, benetako

Harri motak: erupzio-harriak , sedimentarioak

saiakuntza bateko datuetatik abiatuz

eta metamorfikoak. Jatorria, sailkapena eta

granulometria-saiakuntzaren taula egitea,

erabilera obra zibilean eta eraikuntzan.

edota lurrak tamainaren arabera sailkatzeko

Harrien propietateak: gogortasuna, kohesioa,

koadroak osatzea.

dentsitatea, porositatea, trinkotasuna.

Banaka edo taldeka eginiko lanak eta

Harrizko produktuak. Izenak

laburpenak bateratzea, eduki bakoitzaren

Harrien ezaugarri eta sailkapenen taulak

funtsa edo muina nabarmenduz.

2. blokea. Lurrei buruzko saiakuntza nagusiak.

JARRERAZKO EDUKIAK:

Lurren azterketa. Ikerketak eta zundaketak.

Hirigintza-planek eta -lanek ingurumenean

Granulometria-saiakuntza Helburuak eta

eta ondare artistikoan eragin ditzaketen

lorpena. Lurren sailkapen desberdinak

ingurumen-inpaktuak murriztearen

partikulen tamainaren arabera.

garrantzia baloratzea.

Atterberg-en mugei buruzko saiakuntzak.

Obra

Uzkurdura-muga, muga plastikoa eta muga

terminologia berezia ulertzen, barneratzen

likidoa. Helburuak eta lorpena.

eta erabiltzen saiatzea.

Lurren sailkapena eraikuntzan erabiltzeko.

Ingurune fisikoa eta bere ezaugarriak

Casagranderen sailkapena. Beste sailkapen

ezagutzeko interesa.

batzuk. Taulen erabilpena plastikotasun-

Agertzen diren egoeretarako proposamenak

tamainen eta -adierazleen arabera.

eta konponbideak egiteko ekimena.

zibilaren

sektoreko

hizkera

eta

Proktore normalaren eta aldatuaren
saiakuntza.
Lurraren dentsitateari buruzko “in situ”
saiakuntza.
CBR adierazlea finkatzeko saiakuntza.
Garrantzia bide-zoruak eta zabalguneak
egiterakoan
Lurren sailkapena Etxebizitza Ministerioaren
Araudiaren arabera
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BALIABIDE DIDAKTIKOAK

EBALUAZIO-JARDUERAK

Edukiei buruzko apunteak eta fotokopiak

Eduki teoriko eta praktikoei buruzko

(aldatu egin dira azken urteotan).

ezagutza kontrolatzea galdera-sorta baten

Moduluaren programazio-karpetan, 12.

bidez (galdera bakoitza 1-10 edo 1-20

unitatea.

punturen gainean balioztatuko da).

“Tecnología Delineación 2º FPI” liburua

Landutako edukiren baten laburpena

(EDEBE argitaletxea), 166-171. orriak.

egitea, hala nola, lurren saiakuntzei eta

“Tecnología Edificación 1º FPII” liburua

zolatzeko obrak edo komunikabideak

(EVEREST argitaletxea), 78-92 orriak.

(errepideak, etab.) egiterakoan duten
garrantziari buruzko laburpena.

Ingurumen Ministerioaren “Guía para la

Dossier erako lanen bat egitea, informazio-

elaboración de Estudios del Medio Físico”

iturri berriak ikertuz, Aenor-en Arauak edo

liburua. 47-57, 83-89, 215-224 orriak.

Eraikitzeko Arau Teknikoak (saiakuntzei

Lurren saiakuntzei buruzko UNE arauak:

buruzkoak) kasu, edo materialak,

UNE 103101:1995, lurzoruen azterketa

lurzoruak edo lurrak ikertuz, bestela

granulometrikoa baheketaren arabera, etab.

(aldizkari espezializatuetan,

(AENORek argitaratutako “Geotecnia,

entziklopedietan edo Interneten).

Ensayos de campo y de laboratorio”
liburuan)
Saiakuntzen grafikoak eta taulak dituzten
gardenkiak.
Mineral eta harrien bildumak dituzten
maletak.
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9 PLANGINTZA. LURZORUAN JARDUTEKO MODUAK. ETEKINEN ETA
KARGEN BANAKETA
9.1

Lurzoruaren jabetza. Lurzoru motak eta erregimen juridikoa
Sarrera. Jabetza-eskubidearen mugak

Gure ordenamenduaren arabera, lurraren gaineko jabetza-eskubidea ez da mugagabea, OSO MUGA
ZEHATZAK dituen eskubidea baizik. Oro har, Lurzoruaren Legeak definitzen ditu muga horiek, eta
HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUKO PLANGINTZEK zehazten dituzte.

Jabetza-eskubidearen mugak definitu behar dira. Horrek ez du esan nahi jatorrian zabalagoa den
eskubide bat mugatu behar denik; aitzitik, HIRIGINTZA-KALIFIKAZIO ETA -SAILKAPENAREN ARABERAKOA izango da eskubidearen zabalera, 1998ko apirileko lurzoruaren erregimenari eta balorazioei buruzko
Legearen 2. eta 5. artikuluetan ezartzen den bezala.

2.1. art. “JABETZA-eskubidearen hirigintza-ahalmenak mugen barruan eta legeek zehaztutako
betebeharrak betez gauzatu behar dira beti edo, lege horiei jarraiki, plangintzan ezarritako betebeharrak
betez, onibarren hirigintza-sailkapenaren arabera”.

2.2 art. “Plangintzako lursail eta eraikinen erabilerari buruzko antolamenduak EZ DIE ESKUBIDERIK
EMATEN JABEEI KALTE-ORDAINA ESKATZEKO, legeek espresuki ezarritako kasuetan salbu”.

5. art. “Plangintzatik sortutako etekin eta karga guztien banaketa bermatuko dute legeek hirigintzajarduera bakoitzak eragindako jabe guztien artean, jabe bakoitzak egindako ekarpenen proportzioaren
arabera”.

MUGAK 1. HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUAK EZ DU KALTE-ORDAINA JASOTZEKO ESKUBIDERIK
EMATEN. Aurrez mugatutako eta hedapen handiagoko eskubide bat murriztu edo kentzen denean bakarrik
jaso daiteke (NAHITAEZKO DESJABETZEARI BURUZKO ARAUDIA).

Jabetza-eskubideak eduki eta hedapen desberdina du lurzoruaren hirigintza-sailkapen eta kalifikazioaren arabera.

LURZORU URBANIZAEZIN GISA SAILKATUTAKO LURZORUAK ezartzen du balizko muga. Lurzoru
urbanizaezina da inongo hirigintza-garapenik izan ezin duen lurzorua, soilik LURZORUAREN EZAUGARRI
NATURALEN ARABERA USTIA DAITEKEENA: LANDA-LURRA (hiru aldaera ditu: NEKAZARITZALURRA, BASO-LURRA ETA ABELTZAINTZA-LURRA).
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Kalte-ordainik ez sortzeak esan nahi du Legea errealitate natural baten “izaeran” oinarritzen
dela jabetzaren hasierako edukia zehazteko. Lurzoru Legeak ez dio ezer ere gehitzen edo kentzen
eduki horri, eta, kentzen ez dionez, ez du kalte-ordaina jasotzeko eskubiderik aitortzen.

Esan daiteke bidegabekoa dela, zeren batzuek —hiri-lurzoru edo lurzoru urbanizagarrien jabeek—
beste batzuek —lurzoru urbanizaezinen jabeek, alegia, gehienek— baino gehiago jasotzen baitute. Hori
egitea bidegabekoa izango litzateke antolamenduak ezarritako baldintzen arabera (baldintza teknikoen
arabera) soilik “emango” balitz. Baina hori ez da horrela:

Ez da DOAKO DOHAINTZA bat, baizik eta onuradunaren PORTAERA edo kontraprestazioa
eskatzen du eskubide horiek modu eraginkorrean lortzeko.

3.1. artikuluak ematen du lehenengo aztarna
Hiri-lurzoru edo lurzoru urbanizagarri gisa kalifikatutako lurzoru baten jabeek berez naturan ez
zeuden edukiak edo aprobetxamendu "artifizialak", hau da, HIRIGINTZA-aprobetxamenduak —plangintzan
aurreikusi bezala eraikitzean gauzatzen dira— eskuratu eta beren jabetzan integratu ahal izateko,
LEGEAK BETEBEHAR HAUEK ESKATZEN DIZKIE:

1. Administrazioari

dohainik

lagatzea

plangintzan

HORNIDURA

PUBLIKOETARA,

hau

da,

lurrakdauden lekuko eremu edo sektoreko ekipamendu eta zerbitzu publikoetara zuzendutako lurrak.
2. Plangintzaren arabera lur horiei dagokien aprobetxamenduaren % 10 arteko ehunekoa (lehen %
15 zen) lagatzea (1996ko ekainaren 7ko EDak lagapen hori egiteko obligazioa kentzen du hirilurzoru finkatuen kasuan. EAEko legeriak obligazio hori mantendu zuen, baina 2002ko martxoko
KAren epaiak konstituzioaren kontrakotzat jo zuen).
3. Urbanizazioa ordaintzea eta, hala dagokionean, gauzatzea.
4. Plangintzan zehaztutako epeetan eraikitzea orubeetan.
(1998ko Lurzoruaren Lege berriko 14. eta 18. artikuluen edukia laburbiltzen da puntu horietan.
IRAKURRI)
14. ART.…………………………………………………………………

18. ART.…………………
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Plangintzaren ondorioz, lurzoru mota beraren barruan (adibidez, hiri-lurzorua) tratamendu mota
desberdinak daude. Izan ere, plangintzak lurzorua hiru kategoria handitan SAILKATZEAZ gain,
kategoria horien barruan, KALIFIKAZIO desberdina ematen dio lurzoru bateko zati bakoitzari. Hala, zati
batzuk besteak baino desiragarriagotzat kalifikatzen ditu etekin ekonomikoen ikuspegitik (adibidez,
gorakako eraikuntzako bizitegi-lurzoru intentsiboa). Beste zati batzuek, berriz, ez dute hainbeste etekin
ematen (adibidez, industria-lurzoruak), eta, badira errentagarriak ez direnak ere (errepideak, lorategi
publikoak). Banaketa horri ZONIFIKAZIO esaten zaio.

Antolamenduaren eskakizun teknikoek sortzen dituzten desberdintasun diskriminatzaile horietarako,
LEGEAK desoreka horiek zuzentzeko mekanismoak ezartzen ditu:

1. APROBETXAMENDU ERTAIN edo EREDU-APROBETXAMENDUAREN TEKNIKA
2. BIRPARTZELAZIOAREN INSTITUTUA

ETEKINAK ETA KARGAK PROPORTZIONALKI JABE GUZTIEN ARTEAN BANA DAITEZEN, jabe
guztiak lurzoru mota beraren barruan egon daitezen, berdintasunean.

Etekin eta gastuen banaketa proportzionala da lurzoru mota horien jabeek duten eskubidea. Baina
legeak “argi uzten” du banaketa hori egiteko BETEBEHARRA dagoela, eta, gainera, plana gauzatu aurretik
bete behar dela:
LL/98 4.1. art..…………………..
LL/98 art.-14.2. (hasierako paragrafoa)………………..
LL/9818.5 art.

Gastuak eta etekinak bidezko moduan banatzeko eskubide hori gauzatu ezin bada —adibidez,
plangintzak materialki banatu ezin den karga bat ezartzen duenean (eraikin monumental bat
kontserbatzea kasu)—, Legeak onartzen du jabetzaren ohiko edukia murriztu egiten dela, eta, kasu
horietan, kalte-ordainaren bidez konpentsazioa jasotzeko eskubidea aitortzen du.
LL/98 43 ART. …………………………….

ONDORIOA

Legeak JABETZA-ESKUBIDEAREN ESTATUTUA mugatzen du, zuzenbide erromatarreko eta
zibileko jabetza-eskubidearen kontzeptu tradizionaletik —eskubideari dagokion objektua mugarik gabe
erabiltzeko, gozatzeko… eta objektu horretaz abusatzeko eskubidearen kontzeptutik— urrun dagoena.
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Estatutu hori eskubidearen eduki naturaletik abiatzen da —lurzorua, naturaz den bezala—, eta,
mugak eta betebeharrak ezartzen dizkio, bi alderdi hauek bateratu nahian: batetik, jabetza pribatua
(eskubide konstituzionala) eta, bestetik, ekimen publikoak hiri-plangintza zuzentzeko duen lehentasuna
(gai hori ikasturtearen hasieran landu genuen).

Beraz, eskubidearen titularraren abstrakzioa egiten da: eskubide eta betebeharrak gauzarekin lotuta
daude, EZ PERTSONAREKIN, LL/98 21.1. artikuluak zehazten duen bezala..............................................
(titular berria aurreko jabearen lekuan subrogatzen da, haren eskubide eta betebeharretan eta hirigintza
arloko administrazio eskudunarekin hartutako konpromisoetan, baldin eta erregistroan inskribatuta
badaude*)

AZALPENAK

1. LLren araberako konfigurazioak Estatuko lurralde guztiari eragiten dio, eta, beraz, hiri-lurzoru,
lurzoru urbanizagarri edo urbanizaezin gisa kalifikatutako lurzoru guztiei. Sailkapen globala da,
eta ez du zirrikiturik uzten.
2. Azaldutako jabetzaren kontzeptuak ez die hiriei bakarrik eragiten, baizik eta herrialde guztiari.
Lurzoru guztia, besterik ez bada, lurzoru urbanizaezin gisa kalifikatuta dago (landa-lurzorua).
Izan ere, LL 11. artikuluak lurzoru urbanizaezin gisa kalifikatzen ditu “plangintzarik ez duten
udalerrietan hiri-lurzoruak ez diren lurzoru guztiak”.
3. Neurri handi batean, jabetza-eskubidea “desmaterializatu” egiten da konfigurazio horren ondorioz.
Izan ere, hirigintzako edukiak trukagarri bihurtzen dira etekinak eta kargak banatzeko adierazitako
teknikak aplikatzearen ondorioz. Hala, hasieran eskubide hori sortu zuen lurzoruaren egoera aldatu
egiten da.
4. Horren ondorioz eta aipatutako birbanaketa-tekniken ondorioz, jabetza indibiduala JABEKIDETZA
EDO KOMUNITATE bihurtzen da, eta jabea “poligono edo jarduera-eremu” bateko —gaur egun,
GAUZATZE-UNITATE esaten zaie—jabekide bihurtzen da (aurrerago xehetasunez aztertuko dugu).
Laburtuz, lurzoru baten gaineko titulartasuna izateak eskubidea ematen du lurzoru hori
ustiatzeko,

erabiltzeko

edo

lurzoruaren

azaleraren

proportzioaren

araberako

ERAIKIGARRITASUN-BOLUMENA lortzeko, baina, BIRPARTZELAZIOAREN edo KONPENTSAZIOAREN bidez etekinak eta gastuak banatu ondoren, eskubide hori aldatu egin daiteke.
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Lurzoru publikoa / jabari publikoa ………………………… lurzoru pribatua
KALIFIKAZIO GLOBALA.

LURRALDEAREN EGITURA OROKORRA ETA ORGANIKOA

(hiri-garapenaren oinarrizko elementuak, zer-nolako lurzoru motatan dauden kontuan izan gabe) edo
ZONIFIKAZIOA

EREMUAK

a)

SISTEMA OROKORRAK (JABARI PUBLIKOA). Plangintzan behar hauek asetzera bideratutako
lurrak:
komunitate-ekipamenduak
espazio libreak
udaleko edo udalaz gaindiko oinarrizko azpiegiturak (lurraldekoak)

b) IRABAZIZKO ERABILERETARAKO EREMUAK (etekin ekonomikoak sortzen dituzte merkatuan,
salerosketarako erabiltzen dira… )

JABARI/LURZORU PRIBATUA izan daiteke:

Bizitegitarako lurzorua (ETXEBIZITZA libreak edo babes ofizialekoak). Ikus Irungo Plangintza
Orokorreko tipologiak.
Industria-lurzorua. Ikus Irungo Plangintza Orokorreko tipologiak.
Hirugarren sektorerako lurzorua (merkataritzarako, garraiorako, hotelak egiteko, ikuskizunetarako… ).
Ikus Irungo Plangintza Orokorreko tipologiak.
Ekipamendu pribatuetarako lurzorua (kirol-instalazioak, ikastetxe pribatuak…).

SISTEMA OROKORRAK. Lurzoru partikularren erreserbak. Sistema orokorren barruan, lau talde
daude:

1. Komunikazioetarako sistema orokorrak
Hiri-bideetako ibilgailuen zirkulazioa (etorbideak, kale nagusiak, saihesbideak…) eta hiriartekoak (errepideak, autobideak… ) eta horien sarbide-eremuak.
Tren-zirkulazioa eta haren sarbide-eremuak.
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Itsas zirkulazioa (merkataritza-portuak, arrantza-portuak, kirol-portuak) eta haren sarbideeremuak.
Aireko zirkulazioa (aireportuak) eta haren sarbide-eremuak.
Talde horretako sistema horiekin lotutako instalazioak ere: geltokiak, hangarrak, biltegiak,
aparkalekuak…)

2. Espazio libreetarako sistema orokorrak
Hiri-parke publikoak (> 5m2/biztanle, aurreikusitako populazio guztiaren arabera) eta berdeguneak.
Aisialdirako eremu publikoak: plazak, kirol-parkeak, zoologikoa, azokak eta abar.

3. Komunitate-ekipamenduetarako sistema orokorrak. Populazio guztiaren zerbitzura dauden
zentroak/instalazioak:
Administrazio-arlokoak: udal-bulegoak, zerga-bilketa, udaltzaingoa, alondegia eta abar.
Merkataritza-arlokoak: handizkako merkatua
Kultura-arlokoak: liburutegiak, museoak, ikuskizunetarako aretoak (antzerkia, dantza… ), udaltailerrak.
Irakaskuntza-arlokoak: haurtzaindegiak, eskolaurrekoak, eskolak, institutuak, HHE zentroak,
hizkuntza-eskolak, unibertsitateko fakultateak
Erlijio-zentroak
Hilerria
Hondakindegia
Hiltegia
Energia elektrikoaren transformadoreak, ur-andelak…

4. Komunitateaz gaindiko lurralde-ekipamendua: Energia elektrikoa ekoizteko zentroak, urtegiak,
beste energia batzuk garraiatzeko lineak, erregai-andelak…

SISTEMA OROKORRAK ETA TOKIKO SISTEMAK edo HORNIDURAK bereizi behar dira. Tokiko
hornidurak EREMU MUGATUAGOETAN EGITEN DIRA, eta lurzoru mota hauei ematen diete zerbitzua:
hiri-lurzoruaren eremu jakin bati (auzoa edo barrutia dei daiteke), lurzoru urbanizagarrietan PLAN
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PARTZIALEN bidez egingo diren sistema edo hornidurei edo hiri-lurzoruetan barne-erreformarako plan
berezien bidez egingo direnei.

Hala, tokiko hornidurak dira tokiko bide-sareak, eremu libreak (berdeguneak edo oinezkoen
eremuak), haurren jolas-parkeak, kirol- edo kultura-hornidura txikiak eta abar.

Plan partzialak eta barne-erreformako plan bereziak horien antzekoak izan daitezkeenez (adibidez,
hirietako "hutsune" handiak urbanizatzea), PLANGINTZAren Araudiaren ERANSKINEAN definitzen dira,
eta hornidura publikoen gutxieneko estandarrak edo LURZORU-ERRESERBAK ezartzen dira, batetik,
plan partzialaren motaren arabera (bizitegitarako lurzorua, industria-lurzorua edo hirugarren sektorerako
lurzorua) eta, bestetik, egingo den eraikuntzaren tamainaren arabera.

Halaber, bizitegitarako plan partzialen gutxieneko ezaugarriak (dimentsioak, forma eta kopuruak)
definitzen dira egingo den etxebizitza kopuruaren arabera.

HORNIDURA PUBLIKO bat OROKOR edo TOKIKO kalifikatzearen ONDORIOAK

Lursailak eskuratzeko, baloratzeko eta urbanizatzeko lanak finantzatzeko moduak desberdinak dira
kasu batean ala bestean.
Lursailak eskuratzea (ikus 1998ko lurzoruaren balorazioei buruzko legearen 12-20 artikuluak):
SISTEMA OROKORRAK lurzoru urbanizaezinean: DESJABETZEA
SISTEMA OROKORRAK lurzoru urbanizagarrian eta hiri-lurzoruan: legezko LAGAPENA edo
DESJABETZEA (lurzoru urbanizagarrian, batez ere, plan partzialak egin aurretik eskuratu nahi
direnean).
SISTEMA OROKORRAK hiri-lurzoruan edo lurzoru urbanizagarrian: nahitaezko legezko
LAGAPENA

(Puntu honetatik aurrera, banatutako apunteak eta apirilaren 13ko lurzoruaren erregimenari eta
balorazioei buruzko 1998/6 Legearen 12-20 artikuluak erabiliko ditugu gaia osatzeko).

Lurzoru motak. Gogoratu legeak ematen dituen definizioak
a)

Hiri-lurzorua: urbanizazioaren bidez finkatutako edo finkatu gabeko lurzorua.

b)

Lurzoru urbanizagarria (HAPN batean): Lehen programatua edo ez-programatua izan
zitekeen. Orain, berriz, SEKTORIZATUA edo EZ-SEKTORIZATUA izan daiteke. Gogoratu
SEKTOREAREN kontzeptua (PLAN PARTZIAL bidez garatzen den lurralde-eremua).

c)

Lurzoru urbanizagarria (arau subsidiarioak) = lurzoru sektorizatua/programatua (lehen)
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d) Lurzoru urbanizaezina
Estatuko legeriaren arabera, lurzoru urbanizaezina da lurralde-antolamendurako tresna baten
bidez edo araudi sektorial bidez babestutako lurzorua (arrazoi arkeologikoengatik,
paisaiagatik edo nekazaritzarako edo abeltzaintzarako duen balio bereziagatik).
EAEko legeriaren arabera (1997ko legea), hiru lurzoru urbanizaezin mota daude:
•

Babes bereziko lurzorua

•

Landa-guneko lurzorua

•

Lurzoru urbanizaezin arrunta

Lurzoru mota bakoitzeko jabeen eskubideak eta betebeharrak
a) Hiri-lurzoruetako jabeen eskubideak……….1998/6 Legeko 13 art.
Urbanizazio bidez finkatutako hiri-lurzoruko jabeen betebeharrak .....14.1. art.
Egin laburpena:

Urbanizaziorik gabeko hiri-lurzoruko jabeen betebeharrak …..14.2. art.
Egin laburpena:

b) Lurzoru urbanizagarriko jabeen eskubideak.
Eskubideak… 15. art.

Lurzoruaren eraldaketa sustatzeko eskubidea gauzatzeko arauak… 16. art.
Betebeharrak … 18 art. Konparatu 14.2 artikuluarekin (urbanizaziorik gabeko hiri-lurzoruko
jabeen betebeharrak ). Egin laburpena:
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Edozein lursail eta eraikin mota erabili, kontserbatu eta birgaitzeko legezko obligazioa … 19. art.
Lurzoru urbanizaezineko jabeen eskubideak eta betebeharrak… 20. art.

9.2

HIRIGINTZA-PLANGINTZATIK ERATORRITAKO ETEKIN ETA KARGEN
BANAKETA (hirigintza-jarduera bakoitzaren eragina jasan dutenean artean,
horien ekarpenen arabera): Lurzoruaren erregimenari buruzko 6/1998 Legearen
5 art. EAEn, hirigintza-ekintzek sortutako gainbalioetan komunitateak duen partehartzeari buruzko 3/1997 Legea aplikatzen da (xedapen gehigarri bakarra)

Orain, bete-betean helduko diogu hirigintzako kudeaketaren gaiari. Hirigintza-antolamenduan
erabakitakoa, planoetan marraztutakoa eta horiek onartzeko egindako izapideak gauzatzean datza
hirigintza-kudeaketa. Adibidez, plangintza orokorra onartu ondorengo lehenengo laurtekoan hiria
hedatzea, plangintza orokorra oinarritzat hartuz (urbanizagarritzat jo diren lurzoruak, programazioa,
sektorizazioa), lurzoru urbanizagarriko sektoreei dagozkien plan partzialak onartu ondoren (hiri-lurzorua
balitz, barne-erreformako plan berezia izango litzateke) eta oinarrizko parametroak erabaki ondoren
(ordenamendua, erabilerak, lurzoruetako eraikuntza-intentsitatea eta abar).

BANAKETA-AREAREN KONTZEPTUA. (BA) (hirigintza arloko funtsezko gaia)

Plangintza orokorretako hiri-lurzoruak eta lurzoru urbanizagarriak eta arau subsidiarioetako
lurzoru urbanizagarriak banaketa-area izeneko lurralde-eremuetan banatzen dira. Banaketa horien
bidez, kalkuluak egiten dira eta eremu bakoitzaren EREDU-APROBETXAMENDUA (EA) zehazten da.
Hain zuen, parametro hori erabiltzen da BA bakoitzaren barruko lurren jabeek eskura dezaketen
aprobetxamendua eta banaketa-area horren legezko lagapenak (% 10) kalkulatzeko eta zehazteko.

1992ko Lurzoruaren Legeak sortu zuen banaketa-arearen kontzeptua. Lege horren arabera,
plangintza orokorrak etekin eta kargen banaketa-area bat edo batzuk zehaztu behar ditu nahitaez hirilurzoruan. 1997ko KAren epaiak baliogabetu egin zuen.

Baina EAEn indarrean jarraitzen du, eta 3/1997 Legearen 2.I.1. xedapen gehigarri bakarrean
jasotzen da (IRAKURRI):
Hiri-lurzoruan aukerakoa da BA bat edo batzuk zehaztea (sistema orokorretako lurzorua ez dago
barne).
Lurzoru urbanizagarri gisa definitutako lurzoru eta sistema orokor guztiak BAn sartu behar dira.
Lurzoru urbanizagarri sektorizatu/programatuen kasuan, lehenengo laurtekoan garatu beharreko
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sektore guztiek BA bat osatu behar dute. Lurzoru ez-sektorizatu/ez-programatuen kasuan, hirigintzako jarduera-programa (HJP) bakoitzak jasotzen dituen lurralde-eremuek.
Lurzoru urbanizagarrietan, arau subsidiarioek jartzen dituzten irizpideen arabera; bat edo batzuk
ezar ditzakete.

Beraz, beste kontzeptu bat gaineratu behar diegu dagoeneko ezagutzen ditugunei (LUROZU-AREA,
EREMU, AZPIEREMU, SEKTORE…). Baina kontzeptu horiek ANTOLAMENDUAREN EDO HIRIGINTZAPLANGINTZAREN alorrekoak dira.

Plangintzaren kudeaketa/gauzatzea lantzeko, beste bi kontzeptu ikasi behar ditugu: Etekin edo eskubideen BANAKETA-AREAK, hau da, plangintzak lurzoru horietan ezartzen dituen hirigintza-aprobetxamenduen lagapenak. Etekinen banaketarekin batera, KARGAK ere banatu behar dira (urbanizazio-lan,
eraispen, bizileku-aldaketa, kalte-ordainketak egiteko, bizilekua berriro hartzeko… gastuak) eta
URBANIZAZIO-PROIEKTUA egin behar da GAUZATZE-UNITATEEN (GU) bidez. Gauzatze-unitate horiek
bat etor daitezke BArekin edo ez (komenigarria da BA = GU izatea).

IKUS IRUNGO PLANGINTZA OROKORREKO BANAKETA-AREEN BANAKETA-PLANOA.
ZEREKIN DATOR BAT?

BAren beste definizio batzuk: (1) “Jabetzak eduki berdina eta uniformea duen lurralde-eremua,
zeinean aprobetxamenduen eta lurren lagapenen banaketa egiten baita”. (2) “Hiri-lurzoruaren edo
lurzoru urbanizagarriaren eremua, hirigintza-antolamenduko tresnen bidez espresuki mugatzen dena eta
eremu horretako lurren jabeen aprobetxamendu-eskubidearen zenbatekoa definitzen duena lurzoru
horien eredu-aprobetxamendua kalkulatuz".

Etekinen banaketa edo esleipena egiteko, hirigintza-aprobetxamendua eta BAren ereduaprobetxamendua kalkulatu behar dira.

Hirigintza-arloan, zer dira ETEKINAK?

APROBETXAMENDUA. Terminoaren kontzeptu batzuk

1. Kontzeptu fisiko edo materiala: APROBETXAMENDU ERREALA/GAUZATU DAITEKEENA /
PLANAK ONARTUTAKOA.

Plangintzako eremu jakin bati buruz (hirigintza-jarduerarako eremua, sektore urbanizagarria… )
zehaztutako eraikigarritasuna edo intentsitatea da, hau da, fisikoki eraiki daitekeen azalera.
Honela defini daiteke:
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Eraikigarritasun-indize bidez. Adibidez, 0,40 m2 (t) / m2
2

(horrek esan nahi du sektore

2

horretan, azaleraren m bakoitzeko, gehienez 0,40 m -ko teilatua eraiki daitekeela (solairu
guztiak batuta).
Plangintzan zehaztutako guztizko zenbateko baten bidez. Adibidez, guztizko azalera eraikia:
35.000 m2 (erabilera guztiak —etxebizitza, saltokiak…— kontuan izanda). (Ikus Irungo
Plangintza Orokorreko hirigintza-intereseko multzoei buruzko fitxak).

2. Kontzeptu ekonomikoa. IRABAZIZKO APROBETXAMENDUA

Merkatuan balioa izan dezakeen aprobetxamendu orori esaten zaio. Adibidez, elkarri atxikitako
etxeen 5.000 m2, blokeetan eraikitako etxebizitzen 6.000 m2, merkataritza-lokalen 1.500 m2,
industria-pabilioien 8.000 m2 eta abar. Dakigunez, “merkatuak", alegia, salerosketen eta
negozioen munduak, balio bat ematen dio ondasun horietako bakoitzari; adibidez, Gipuzkoako
etxebizitzen m2 batek 2.000 edo 3.000 € baino gehiago balio du zonaldeen arabera). Halaber,
badakigu etxebizitza edo merkataritza-lokal bat leku batzuetan besteetan baino gehiago
kotizatzen dela.

Beraz, lurzoruaren jabeen artean banatu beharreko irabazizko aprobetxamendua izango da,
lurzoru publikorako hornidura guztiak deskontatu ondoren, geratzen den lurzoruagatik ordaintzen
dena: LURZORUAREN HONDAR-BALIOA, etxebizitza edo industria-pabilioi horiek eraikitzeko
behar diren PARTZELA ERAIKIGARRIAK. Hori guztia testuinguru jakin batean, legezko
mekanismo baten bidez, egiten da: BIRPARTZELAZIO EDO KONPENTSAZIO-PROIEKTUA
(IKUSIKO DUGU).

Irabazizko aprobetxamenduak kalkulatzeko, hirigintza-aprobetxamendu guztiak HOMOGENEIZATU
edo HAZTATU egin behar dira, BA horretako aprobetxamendu bereizgarriena edo nagusia
kontuan izanda (adibidez, aurreko adibidean, aprobetxamendu gehienak industria-arlokoak dira).
Banaketa-arearen

erabilera

eta

tipologia

bereizgarri

(e.t.b.)

esaten

zaio

horri.

Homogeneizatze hori egiteko, aprobetxamendu nagusiari 1 koefizientea esleitzen zaio, eta
gainerakoei, beste koefiziente batzuk (plangintza orokorrak zehazten ditu edo erabilera
bakoitzeko —etxebizitzak, merkataritza-lokalak, industriak… — lurzoruaren hondar-balioaren
arabera kalkulatzen dira). Ondoren, erabilera bakoitzeko m

2

kopurua haren haztapen-

koefizientearekin biderkatzen da, eta guztien batuketa egin ondoren, irabazizko aprobetxamendu
homogeneizatuaren guztizkoa ateratzen da. (IKUS ARIKETA)

IRABAZIZKOA EZ DEN APROBETXAMENDUA. Birpartzelazio edo konpentsazio-proiektu
batean, jabeen artean banatzen ez den aprobetxamendua da: ekipamenduetarako partzela,
ikastetxea, kirolgune publikoa…
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3. Kontzeptu juridikoa edo BANAKETAREN kontzeptua: EREDU-APROBETXAMENDUA

Etekin eta kargen BA batean aurreikusitako irabazizko aprobetxamendua banatzeko
erreferentziazko parametroa edo koefizientea.

BAren irabazizko aprobetxamenduaren GUZTIZKOA —behar bezala homogeneizatua edo
haztatua— eta BAko lurren azalera zatituta lortzen da. EAEko 3/1997 Legeko 2.III.1. eta
2 .III.2. xedapen gehigarrietan definitzen da hiri-lurzoru edo lurzoru urbanizagarrien ereduaprobetxamendua kalkulatzeko modua.
Honela kalkulatzen da hiri-lurzoruen EA: banaketa-area bateko guztizko hirigintzaaprobetxamendua —hornidura pribatua barne dela— zatitu egin behar da banaketa-arearen
guztizko azaleraz —lehendik dauden hornidura publikoei dagozkien lurrak kenduta— “...”
Eragiketa horren emaitzaren bidez, area horren metro koadro bakoitzeko dagozkion erabilera
eta tipologietarako eraiki daitekeen azalera islatzen da beti. Honela adierazten da
koefizientea: e.t.b. m2 eraikigarriak/lurzoru m2
Lurzoru urbanizagarriei dagokienez, honela kalkulatzen da banaketa-area bakoitzeko EA:
area

horren

barruko

eremuen

irabazizko

aprobetxamenduen

guztizkoa

(erabilera

bereizgarriaren metro koadrotan adierazia) arearen guztizko azalerarekin (lurzoru horri
atxikitako sistema orokorrak barne) zatitu behar da.

Garrantzitsua: eredu-aprobetxamenduak erreferentzia egin behar dio erabilera edo
tipologia bereizgarriari.

BA batean irabazizko erabilera bat baino gehiago izaten dira (adibidez, bizitegigune batean,
familia ugariko BOE etxebizitzak, ETXEBIZITZA LIBREAK, BULEGOAK, MERKATARITZALOKALAK…).

Erabilera

horiek

errentagarritasun

ekonomiko

desberdina

dute,

alegia,

sustatzaileak ez du etekin bera ateratzen BOE etxebizitzen metro koadroko, etxebizitza libreen
metro koadroko edo jende asko ibiltzen den kale bateko merkataritza-lokal baten metro
koadroko. Aipatutako legearen xedapen gehigarriko 2 III.2. puntuaren arabera, EA bat erabilera
edo tipologia bereizgarriaren arabera adierazi ahal izateko, plangintzak haztapen-koefiziente
erlatiboak zehaztuko ditu ondo arrazoituta (ikus BA bateko EA kalkulatzeari buruzko adibidea).

4. Jabetzeko aukera ematen duen aprobetxamenduaren kontzeptua = J.A.A.

Orain arte ikusitako hirigintza-araudian ezarritako irizpideak aplikatu ondoren lurzoru bateko
jabeari dagokion aprobetxamendua da. Hala, eredu-aprobetxamenduaren % 90 emandako
lurzoruaren azalerarekin biderkatuta ateratzen den emaitzaren gaineko jabetza lortzen du:
J.A.A. = EMANDAKO AZALERAREN m
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Banaketa-area bateko EA KALKULATZEKO ADIBIDEA
2. adibidea. Plangintzak onartzen du sabai-azalera hauek eraikitzea 15.000 m2 azalerako lurzoru
sektore batean:
6.500 m2 blokekako etxebizitzetan (gehienez, 65 etxebizitza).
1400 m2 merkataritza-azalera etxebizitzen beheko solairuetan.
3000 m2 bulego (hirugarren sektorea).
Txosten katastralen arabera, hauek dira eremu horretako lurzoruaren balio jasanaraziak:
blokekako etxebizitzak: LOB: 900 €/m2 Eraikuntzaren kostua: 600 €/m2
Merkataritza-lokalak:
Hirugarren sektorea:

LOB: 750 €/m2
LOB: 500 €/m2

a) Zer aprobetxamendu banatuko da lurzoruaren jabeen artean eta zenbat laga beharko diote
udalari? (eman erantzuna e.t.b. m2-tan eta eurotan).
b) Urbanizazio-gastuak 90 milioi pezetakoak direla kontuan izanda, kalkulatu jabeek lor dezaketen
etekin erreala eta zer balio hartzen duen lurzoru urbanizatu bakoitzeko m2-ak.

9.3

Lurzoruaren balorazioak. Eraikuntza-lanen, eraikinen eta abarren tasazioak

Lurzorua hainbat kausagatik baloratzen da: merkatu libreko salerosketak egiteko, zerga edo katastro
arloko ondorioetarako, hipoteka arloko ondorioetarako, desjabetzeko eta abar.

Arlo horretan, arau hauek aplikatzen dira:
1. Lurzoruaren erregimenari eta balorazioei buruzko 6/1998 Legea.
2. 1978ko hirigintza-kudeaketari buruzko araudia.
3. 6/1999 foru-dekretuak, merkatuko batez besteko prezioaren bidez hiri-izaerako ondasun
higiezinen balio katastrala zehazteko prozedurari buruzkoa, eta 15/2000 Foru Dekretua,
aurrekoa aldatzen duena.
4. Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalerrietako eta A8 autobideko lurzoru eta eraikinen balioei
buruzko TXOSTEN KATASTRALAK, Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluko
hitzarmen bidez ONARTUAK (01/09/10eko GAO).

LANBIDE EKIMENA

139

Hirigintza Proiektuen eta Topografia Lanen Garapena

5. Babes ofizialeko etxebizitzei buruzko araudia (2000ko abendua).

1956ko legeak balio hauek ezartzen zituen, lurzoru motaren arabera:
LANDA-lurra: HASIERAKO BALIOA, lurraren aprobetxamendu naturalaren arabera (uztak, fruta
eta abar).
HIRI-ERRESERBAKO lurzorua: ITXAROPEN-BALIOA; nekazaritza-errentaz gain, urbanizatzeko
aukerak hartzen ditu kontuan.
Hiri-lurzoruaren kasuan, bi balio mota daude:
1) HIRIGINTZAKO BALIOA, plangintzan ezarritakoa bakarrik hartzen duena kontuan eta
2) MERKATARITZA-BALIOA, orube eraikigarrietarako (eskaintzaren eta eskariaren ondorioz
sortzen da).

1976ko Legeak sistema sinplifikatu zuen, eta berrikuntza bat gaineratu: lurzoru urbanizagarri
programatuko aprobetxamendu ertainaren % 10 udalari lagatzeko obligazioa.

Hala, harreman zuzena ezartzen zuen lurzoruaren balioaren eta plangintzatik eratorritako obligazio
eta kargen betetze-mailaren artean. Balorazio OBJEKTIBO esaten zitzaion.

Lege horrek lurzoruaren bi balio mota bakarrik ezartzen zituen (HASIERAKOA eta HIRIGINTZAKOA),
lurzoru motaren arabera:
LURZORU URBANIZAEZINA: HASIERAKO BALIOA (landa-ustiapenaren etekin gordinaren
arabera edo nekazaritza-ustiapenaren batezbesteko salmenta-balioaren arabera).
LURZORU URBANIZAGARRIA ETA HIRI-LURZORUA: HIRIGINTZAKO BALIOA. Lurzoruei kokapenaren arabera dagokien aprobetxamenduaren araberakoa eta espedientearen hasieran zergaondorioetarako esleitutako errendimenduarekin bat etorriz.

1992ko Legeak irizpide objektiboagoak ezartzen zituen lurzoruaren kuantifikazio ekonomikoa egiteko,
baina ez zituen kontuan hartzen merkatuko balioak: "Balorazioen arloan, legeriak eta hirigintzaantolamenduak eros daitezkeen aprobetxamenduak bakarrik eman behar dituzte, eta balio horiek arau
fiskalen araberakoak izango dira”.

Lege horren bidez, hirigintza-arloko ahalmenen prozesu mailakatu bat arautzen zen HIRIGINTZABETEBEHARRAK betetzen ziren neurrian:
Urbanizatzeko ESKUBIDEA: plangintzaren behin betiko onarpena emateko unean, galdu egiten
zen eskubide hori baldin eta urbanizaziorik egiten ez bazen, eta lagapen- eta berdinbanatzeeskubideak betetzen ziren.
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HIRIGINTZA-APROBETXAMENDURAKO ESKUBIDEA: lagapen, berdinbanatze eta urbanizaziobetebeharrak ezarritako epeetan betez gero, % 85 eskuratzen zen.
ERAIKITZEKO ESKUBIDEA………… lizentzia lortzea
ERAIKITAKOAREN GAINEKO ESKUBIDEA………

BALORAZIOEI buruzko 13/1998 LEGE berriak, berriz, AUKERA HAU EGIN DU:

MERKATUAK LURZORU MOTA BAKOITZARI EMATEN DION BALIO ERREALA ahalik eta zehatzen
islatzen duen sistema ezartzea.

Beraz, balio bakarra dago: ONDASUNAK LURZORUAREN MERKATUAN DUEN BALIOA.

Dena den, argitu behar da finka bat antzeko finken prezioekin konparatzen den uneko errealitatea
ordezkatzen duela merkatuko balioak, merkatua aldakorra delako.

HIRIGINTZAKO BALORAZIOA EGITEAN ERABILTZEN DIREN KONTZEPTUAK:
Merkatuko balioa
Balio katastrala
Lurzoruaren balio jasanarazia
Balio katastralari buruzko txostenak
Hirigintzako aprobetxamendua
Urbanizazio-kargak

Balorazio-arauen aplikazio orokorra. 6/1998 legearen 23. Art.
Hirigintzako balorazio-irizpideak arlo hauetan aplikatzen dira:

a) Desjabetze guztietan
b) Etekinak eta kargak banatzeko prozeduretan: KONPENTSAZIO ETA BIRPARTZELAZIOPROIEKTUAK, jabeen arteko akordiorik ezean. Gauzatze-unitateko hirigintza-aprobetxamenduak
jabeen artean banatzen dira, jabe bakoitzaren EKARPENEN eta LURZORUAREN AZALERAREN
araberako PROPORTZIOAN.

LANBIDE EKIMENA

141

Hirigintza Proiektuen eta Topografia Lanen Garapena

LURZORU URBANIZAEZINAREN BALORAZIOA. 6/1998 LEGEKO 26. ART.

1. KONPARAZIO-metodoa

Antzeko ezaugarriak dituzten finkak konparatzen dira, hirigintza-erregimena, kokapena, tamaina,
izaera, erabilerak eta aprobetxamenduak kontuan hartuta.

Beraz, konparatzen diren ondasunak ordezkatzen —homogeneizatzen— dituen merkatua behar
da; gutxienez, hiru transakzio erreal behar dira eta informazioak ez du izan behar 12 hilabetetik
gorakoa. Alegia, merkatu-azterketa bat egin behar da. Metodo hori erabili ezean, beste bat
erabiltzen da:

2. KAPITALIZAZIO-metodoa

Lursaila eskuratzearen truke enpresaburu ertain batek ordain dezakeen diru kopurua da, lurzoru
hori ustiatuz lortzea espero duen errendimendua kontuan izanda.

Kasu horretan, “produktuen eta gastuen kontua” aplikatzen da. Horren arabera, lurzoruaren
errendimendu gordina lortzeko, produktu gordinari (batezbestekoa, erreala edo potentziala)
produktu hori lortzeko egin beharreko gastuak kendu behar zaizkio. Kontu hori 5 urtekoa da.

( produktu gordina – gastuak)
Errendimendu gordina = ------------------------------------------5
Errendimendu gordina = nekazariaren etekina (% 35) + lurzoruaren errenta (% 65)

3. Azkenik, lursail finkatuen BALIO KATASTRALA hartu behar da kontuan, Landa-izaerako
Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ondorioetarako. (HHZ)

Kapitalizazio-metodoaren aplikazioari buruzko adibidea: gutxieneko labore-unitateen aleko
prezioak (2000. urtea).

Basobera.......... Basoa.....

Larrea......

Belardia...... nekazaritza-lurrak……. baratzea…..

2
(AZALDU Foru Dekretuak m -ko ezarritako BALIOAK)
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LURZORU URBANIZAGARRIAREN BALORAZIOA. 6/1998 Legeko 27. art.

Lurzoru urbanizaezin ez-sektorizatua (ez-programatua) = lurzoru urbanizaezina
Lurzoru urbanizagarri SEKTORIZATUA (programatua):
•

Lehentasunezko irizpidea: poligonoaren oinarrizko balio jasanaraziari dagokion
hirigintza-aprobetxamendua aplikatzen da, zeina BALORAZIO KATASTRALEKO
TXOSTENEN bidez lortzen baita.

•

Balio katastralik izan ezean edo indarrean egon ezean, ordezko irizpidea: HONDARMETODOAREN bidez lortutako balio jasanarazia.

(Gogoratu lurzoruaren kalkulu-eremuari dagokion aprobetxamendua —% 90— aplikatzetik lortzen
dela. Horren gain jartzen dira urbanizazio-karga guztiak).

HIRI-LURZORUAREN BALORAZIOA. 6/1998 Legeko 28. art.
URBANIZAZIO FINKATURIK GABEKO HIRI-lurzorua: BALORAZIO KATASTRALARI BURUZKO
TXOSTENAK.
(Gogoratu lurzoruaren kalkulu-eremuari dagokion aprobetxamendua —% 90— aplikatzetik
lortzen dela. Horren gain jartzen dira urbanizazio-karga guztiak).
Hiri-lurzorua, helburu hauek dituzten kudeaketa eremuetan: ERREFORMA, BERRIKUNTZA edo
HIRI-HOBEKUNTZA PLANGINTZATIK ONDORIOZTATUTAKO BALIOAREN EDO LEHENDIK
DAGOEN ERAIKINAREN BALIOAREN (txosten katastraletan definitutakoa) ARTEKO HANDIENA.
URBANIZAZIOAREN BIDEZ FINKATUTAKO HIRI-lurzorua: partzela, kale edo kale zati bateko
oinarrizko balio jasanarazia aplikatuta lortzen da (BALORAZIO KATASTRALEKO TXOSTENETAN
definitzen da balio hori).
Txostenik ez badago edo eguneratuta ez badaude: HONDAR-METODOA

Gogoratu kontzeptu hauek:
Urbanizazio finkaturik gabeko hiri-lurzorua (1976ko Lurzoruaren LEGEKO 78. art.).
Barne-erreforma: 1976ko Lurzoruaren LEGEKO 26. art. / Hiri-hobekuntza: 1976ko Lurzoruaren
LEGEKO 22. art.
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URBANIZAZIO-GASTUAK: 6/1998 LEGEKO 30. art.
(laburtu)……………………………….

Lurzorua baloratzeko hondar-metodoa
Hiri-izaerako ondasun higiezinen balio katastrala zehazteko aplikatzen den metodoa.
Lurzoru baten hirigintzako balioa zehazteko, aprobetxamenduak dagokion poligonoan, partzelan,
kalean edo kale zatian duen balio jasanarazia kalkulatzen da, eta leku horretan duen kokapenaren
arabera zuzentzen da. Horretarako, zerga-administrazioak (FORU-OGASUNA) LURZORUAREN
OINARRIZKO BALIO JASANARAZIA (“eremu edo azpieremu bakoitzean zehaztutako erabilerarako eraikitako edo eraiki daitekeen lurzoruaren balioa”) zehazten du “zerga-poligono” bakoitzeko. Oinarrizko balio hori balio katastralei buruzko txostenetan jasotzen da.
Balio horiek jadanik indarrean ez badaude edo ez badira aplikagarriak (balio horiek ezartzean,
hirigintzako baldintzak aldatu direlako), HONDAR-METODOAREN bidez lortutako lurzoruaren balio
jasanaraziak aplikatuko dira (6/1999 Foru Dekretuko 11. art. ..... merkatuko prezioen bidez).

.....lurzoruaren oinarrizko balio jasanarazia lortzeko, kontzeptu hauen arteko diferentzia
aplikatu behar da: batetik, lurzoruaren errendimendu ezin hobeari dagokion balioa
(lurzoruak hirigintza-arloan dituen erabilera- eta aprobetxamendu-baldintzen arabera) eta,
bestetik, errendimendu hori lortzeko materialen eta sustapenen kostuak.

FORMULA:
VM
LEB = -------------- -CC
1,38
VM = VS + CC + GP + BP
GP = % 15 ( VS + CC)
BP = % 20 ( VS + CC+ GP )

VRS...
VM....
VS...
CC…
GP…
BP…

VM =
LURZORUAREN balioa = (balio jasanarazia x aprobetxamendu egozgarria) – urbanizazio-kargak
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ERAIKUNTZA-LANEN, ERAIKINEN, LANDAKETEN ETA ERRENTAMENDUEN BALIOA.
(6/1998 Legeko 31. art.)
ERAIKUNTZA-LANAK........BIRJARPEN-METODOA (eraikuntzaren antzinatasunaren eta
kontserbazio-egoeraren ondorioz galdutako balioaren araberako gauzatze-kostua)
INSTALAZIOAK…... lurzorutik aparte.
Iraunkorrak (siloak, andelak, dikeak, igerilekuak…), birjarpen-metodoaren bidez.
Berreskura edo garraia daitezkeen behin-behineko instalazioak (barrakoiak, aurrefabrikatuak…):
garraio-gastuak ordaindu behar dira.
LANDAKETAK: ICONA-REN GIDA (espezieen, barietateen, balio estetiko eta funtzionalaren,
bitxitasunaren… arabera), Granada-metodoa (zuhaitzaren tamaina, oinarrizko balioa edo estandarra
eta birjarpen-balioa) eta haztegiko salmenta-prezioak.
ERAIKINAK: BIRJARPEN- EDO ORDEZKAPEN-BALIOA. Helburua ez da inoiz ere merkatuko
balioak lortzea, baizik eta balioa galdutako kostuak.

Eraikin eta eraikuntza-lanen birjarpen-metodoa
Gaur egun eraikiko litzatekeen eraikin batek izango lukeen prezioa, gaur egungo eraikuntza-partiden
araberako aleko prezioekin. Prezio horri koefiziente zuzentzaile batzuk aplikatzen zaizkio, kontzeptu
hauek kontuan hartuta: eraikinaren balio-galera fisikoa edo narriadura, balio-galera ekonomikoa edo
erabilerarik eza eta balio-galera funtzionala edo erabilgarritasunaren galera, betiere eraikinaren
antzinatasuna eta kontserbazio-egoera kontuan izanda. “

Gipuzkoan formula hau aplikatzen da:
BK = EK x 1,15 x EL X ( 1-BG) (AZALDU)

Eraitsi beharreko eraikinetan, solairuz solairu aplikatu behar da, erabileren arabera: adibidez,
beheko solairuan, merkataritza-lokala eta garajea (erabilera bakoitzeko m2 kopuruari aplikatu behar
zaio); lehenengo solairuan, bulegoak; eta bigarren eta hirugarren solairuetan, etxebizitzak...

Formula horretan, EK da erabilera bakoitzeko m2 bakoitzaren eraikuntza-kostua; 1,15 atxikipenkoefizientea da (egindako lanagatik egiten den konpentsazioaren modukoa); EL da erabilera jakin baterako
eraikitako m2 kopurua eta (1-BG) da eraikinaren antzinatasunaren araberako balio-galeraren koefizientea
(eraikinaren balioa kalkulatzeko, balio katastralari buruzko urtarrilaren 26ko 6/1999 Foru Dekretuko —1999ko
otsailaren 5eko 23 zenbakiko GAOn argitaratua— FORMULA bat erabiltzen da. Hain zuzen, 20. artikuluan
zehazten da formula: eraikuntzaren balio-galerarako koefiziente zuzentzailea.
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ERRENTAMENDUAK … errenten arteko diferentziak kapitalizatzea. (maizterraren egungo
errentaren eta merkatuan antzeko ezaugarriak dituen higiezin baten errentamenduaren arteko
diferentzia, 10eko tasarekin kapitalizatuta)

(merkatuko errenta – egungo errenta) urte batean x 100/10

Adibidea.

26. Art. Lurzoru urbanizaezinaren balioa / 27 art. Hiri-lurzoruaren balioa…
Lurzoru urbanizaezin eta urbanizagarrietan aplikatzen da; azken kasu horretan, jabeak bere lurzorua
eraldatzeko duen eskubidea gauzatu ezin duenean, lur horiek garatzeko baldintzak oraindik zehaztu
gabe daudelako.

“Lurzoru horien balioa zehazteko, antzeko finken balioekiko konparaketaren metodoa erabiltzen
da”. Hala, kontuan hartzen dira konparatutako lurzoruen hiri-erregimena, kokapena, tamaina, erabilerak eta
aprobetxamenduak. Balio konparagarririk aurkitu ezean, lursailen errenta errealak edo potentzialak
kapitalizatzen dira, balorazioa egitean zer egoeratan dauden kontuan hartuta.

LURZORU URBANIZAGARRIETAN, non eraldatzeko eskubidea gauzatu daitekeen, eta HIRILURZORUETAN, planaren arabera, lurzoruei dagokien APROBETXAMENDUAREN arabera ezartzen da
lurzoruaren balioa (edo, lurzoruari aprobetxamendurik esleitu ez bazaio, dagokion zerga-poligonoaren
aprobetxamenduen neurri haztatuaren arabera). Hala, poligono, partzela, kale edo kale zatiaren oinarrizko
balio jasanarazia aplikatzen da, eta balio horri balio katastralak kentzen zaizkio. Legearen hitzaurrean
adierazten den bezala, balio katastralek MERKATU-BALIOAK islatzen dituzte (aurrez balio horiek aztertu
ondoren zehazten dira balio katastralak).

Balio katastralik ez badago edo balio horiek indarrean ez badaude, hondar-metodoaren bidez lortutako
balio jasanaraziak aplikatzen dira (27.2. art.). Higiezinen arloan, arlo publikoan eta pribatuan metodo hori
erabili ohi da.

Hala dagokionean, guztizko balio horri kontzeptu hauen balioak kendu behar zaizkio: egin beharreko
urbanizazio-kostuak, finantziazio- eta kudeaketa-kostuak, sustapenaren gastuak eta kalte-ordainak edo,
halakorik izan ezean, lursaila orube bihurtzeko egin beharreko gastuak (LL 30. art.).

Lege berriko 23. artikuluaren arabera, balorazio-irizpide horiek desjabetze-eragiketa guztiei aplikatzen
zaizkie, eta ez dago aurreko balorazio-sistemaren dualtasunik. Izan ere, aurreko legeriaren arabera, irizpide
desberdinak aplikatzen ziren desjabetzea gauzatzeko eragiketak hirigintzakoak ziren edo ez kontuan hartuta
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(hirigintzako helburuak ez zituzten eragiketen kasuan, nahitaezko desjabetzeari buruzko legeko balorazioirizpideak aplikatzen ziren, jurisprudentziaren arabera).

Lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubideak administrazioaren alde
1990eko erreforman lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubideen teknika jaso zen.
Frantziako zuzenbidean zenbait urte lehenagotik aplikatzen zuten eskubide hori, eta Nafarroako Foru
Legeak ekainaren 8ko 7/1989 Legean jaso zuen.

Kontzeptuak:

LEHENTASUNEZ EROSTEKO ESKUBIDEA:

ATZERA ESKURATZEKO ESKUBIDEA:

1992ko testu bateginean ordezko zuzenbide gisa jasotzen ziren, baina 1997ko martxoko AKren epai
bidez baliogabetu ziren.

Geroztik, Kantabrian, Gaztela-Mantxan, Extremaduran, Andaluzian, Errioxan... agertu da erregulazio hori.

Plan orokorren bidez —edo, horietatik kanpo, gauzatze-unitateak mugatzeko prozeduren bidez—, udalek
areak mugatu ditzakete. Area horietan, lursailen edo etxebizitza-eraikinen kostubidezko transmisioak
lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubide horien menpe daude, planean zehaztutako
programa beteko dela bermatzeko, lurzoruaren udal-ondarea handitzeko, higiezinen merkatuan parte
hartzeko eta, oro har, planaren helburuak errazago betetzeko.

Lursail horien jabeek udalari jakinarazi behar dizkiote besterentzeko erabakia eta besterentzearen
ezaugarriak eta baldintzak, jakinarazpen hori egiten denetik hirurogei eguneko epean, udalek lehentasunez
erosteko eskubidea gauzatu dezaten.

Jakinarazpenik egiten ez bada, eskatutako baldintzak betetzen ez badira edo eragiketak
iragarritakoa baino kostu txikiagoa badu, udalak atzera eskuratzeko eskubidea gauzatu dezake
transmisioaren jakinarazpenaren ondorengo hirurogei egunetan (transmisioa formalizatzeko eskrituraren
edo dokumentuaren kopia entregatuz egiten da jakinarazpena).

Legeak ez du zehazten horrela egiten diren mugaketek zer indarraldi izango duten. Legearen hutsune
hori oso larria da, lursail horietako jabetzak mugarik gabe kargatzen dituelako, arrazoi ororen kontra. Izan ere,
teknika hori aplikatzeko arrazoi jakin bat behar da, eta, logikoki, arrazoi horrek ez du betirako iraungo. Hori
dela eta, arriskua dago eskubide horiek neurriz kanpo erabiltzeko, eta Administrazioak lurzoruaren merkatua
“kontrolik gabe kontrolatzeko”.
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Eman kontzeptu hauei buruzko ADIBIDEAK, Irungo Plan Orokorrari buruzko dokumentazioan oinarrituta:
hirigintza-jarduerako alorrak, erabilera bereizgarriak, eredu-aprobetxamenduak, eraikigarritasun-bolumena
eta unitate didaktiko honetan landutako beste datu batzuen adibideak.
Egin fitxa moduan, plangintza orokorreko ereduetan bezala.

HIM Palmera Montero. 01-02-07

9.4

Plangintza gauzatzea

EAEn, Lurzoruaren erregimenaren eta hiri-antolamenduaren arloko presakako neurriei buruzko
martxoaren 6ko 5/1998 Legeak arautzen du gai hori (martxoaren 30eko 60 zk.ko EHAA).
5. art.: gauzatze-unitateen bidezko jarduera. Jarduera-sistemak (irakurri)
6. art.: Hiri-lurzoruko jarduera asistematikoak (irakurri)
7. art.: Desjabetze-kasuak (irakurri)
8. art.: Plangintza garatzea eta gauzatzea. Epeak (irakurri)
Eta horrez gain:
Lehenengo xedapen gehigarria. Aprobetxamendu erreal gehiegi edo gutxiegi duten gauzatze-unitateen
bidezko jarduera.
Bigarren xedapen gehigarria. Hiri-lurzoruko jarduera asistematikoak. Aprobetxamenduen transferentziak (irakurri)
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Alderdi orokorrak
Orain arte, plangintzaren ikuspegi estatikoa aztertu dugu, hau da, hirigintzako prozesua aurreikusi,
zuzendu eta kontrolatzeko helburua duen tresna gisa deskribatu dugu. Baina plangintza betetzeko diseinatzen da, eta, beraz, beharrezkoa da horretarako zer egin behar den aurreikustea. Plangintza KUDEAKETA
ere badela esan ohi da, gauzatzen ez bada “marrazki hil" bat besterik ez baita.

PLANGINTZA GAUZATZEA da plangintzan zehaztutakoa —urbanizatzetik hasi eta eraiki arteko ekintza
guztiak— martxan jartzea.

Eraikitzea, nagusiki, JARDUERA PRIBATUA da —sustapen publiko dezente ere badauden arren—,
eta Administrazioa jarduera hori kontrolatzera mugatzen da.

Hala eta guztiz ere, URBANIZATZEA, funtsean, FUNTZIO PUBLIKOA da, eta, hain zuzen, hirigintzako
legeria plangintza gauzatzeaz ari denean, urbanizatzeaz ari da.

1992ko testu bategineko 141. art.:
“Estatuari, autonomia-erkidegoei eta tokiko erakundeei dagokie antolamendurako planak
gauzatzea, bakoitzak bere jarduera-eremuan, eta, legeria aplikagarriaren arabera, berariazko
organoek gauzatze horietan dituzten eskumenak eta partikularren parte-hartzea kaltetu gabe”.

Arlo publikoaren protagonismoa:
Udalez gaindiko planetan organo autonomikoak (plan bereziak edo partzialak. Adibidez, babesplanak, industrialdeetako planak…).
Banakako

tokiko

mankomunitate,

erakundeak

partzuergo,

(antolamendu-plan

hirigintza-talde

edo

orokorra,

arau

subsidiarioak)

hirigintza-gerentzietan

bildutako

edo
tokiko

erakundeak (udalen arteko plangintzak, plangintza jarraitu hiritarrak…). Badira forma juridiko
pribatua duten taldeak ere (sozietate anonimoak edo enpresa mistoak).

Kontua da Administrazio Publikoarena dela azken erantzukizuna, eta hark hartzen dituela erabaki
garrantzitsuenak. Partikularrek MENDEKOTASUNEZ jokatu behar dute, batzuetan partikularren jarduera
erabakigarria izan arren. Adibidez, HIRIGINTZAKO ENTITATE LAGUNTZAILEEN bidez jardun dezakete
(hirigintza-kudeaketari buruzko araudiaren 24. artikulua eta hurrengoak).

1998ko legeko 4. artikuluan ideia hau agertzen da: LEGE HONEK EZ DU GARATZEN PLANGINTZAREN GAUZATZEA, LEGERIA AUTONOMIKOARI baitagokio hura arautzea (gogoratu lurzoruari
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buruzko legeria propiorik ez duten autonomia-erkidegoek, subsidiarioki, 1976ko testu bateginera eta
1992ko Legeak indargabetu gabeko artikuluetara —dezente dira gai horretan—jo behar dutela).

Gauzatzea legitimatzen duten plan motak
Jarduera bat gauzatzeko, jarduera hori legitimatzen duen plana behar da. Plana desberdina izango da
lurzoru motaren arabera (oro har, hiri-lurzoruetan barne-erreformako plan berezia, eta urbanizagarrietan,
PLAN PARTZIALA).

Hiri-lurzoruen kasuan, gogoratu plan orokorrak ezartzen duela plan zehatza, eta lurzoru mota
horietan plan partzial gisa jokatzen duela (barne-erreformako plan bereziak hiri-lurzoruan erreformak
egiteko erabiltzen dira).

Plan partziala egiteko, aurrez plan orokorra onartu behar da. Plan orokorrik ez duten udalen
kasuan (Gipuzkoan gehienak), plangintzari buruzko arau osagarriek eta subsidiarioek betetzen dute plan
orokorraren lekua.

Lurzoru urbanizagarriari buruzko arauetan, urbanizatzeko EGOKIA den lurzoruaren areak
zehazten dira. Arau horiek plan orokorren antzeko papera betetzen dute lurzoru mota horren kasuan,
eta, gainera, plan partzialak onartzeko aukera ematen dute arau horietan ezarritakoa garatzeko. Hain
zuzen, plan partzialek legitimatzen dituzte area horietako gauzatze-jarduerak.

Bi kasu horiei, zeinak ohikoenak baitira, beste bat gaineratu behar zaie: hirigintza-antolamenduaren
azpiegitura definitzen duten SISTEMA OROKORRAK GAUZATZEA (komunikaziorako bide handiak,
zerbitzu-sare orokorrak, geltokiak, aireportuak...).

Kasu horietan, gauzatze-jarduerak egiteko beste bi tresna behar dira, plan orokorra/arau
subsidiarioak - plan partzialak binomiotik kanpo:
1. Antolamenduari buruzko LURRALDE-PLAN ZUZENTZAILEAK. Autonomia-erkidegoetako legerian
aurreikusten dira. EAEren kasuan, LURRALDE-ANTOLAMENDUAREN ildoak —onartutakoak— eta
LURRALDE-PLAN PARTZIALAK ETA SEKTORIALAK —onartu gabekoak— aurreikusten dira
1990eko EAEko lurralde-antolamendurako Legean.
2. PLAN BEREZIAK (plangintzari buruzko araudiaren 33. art.). Plan horien helburuetako bat
hirigintzako azpiegitura-lanen bideragarritasuna da (irakurri berriz plan berezien motak).

3. Plan orokorrik eta araurik ez dagoen udaletan (asko dira horrelakoak), gauzatze-jarduerak
(urbanizatzea + eraikitzea) egiteko, HIRI-LURZORUA MUGATZEKO PROIEKTUA egin
ondoren, ERAIKUNTZA-ORDENANTZAK onartu behar dira (LL 76. art. eta 1978ko hirigintzakudeaketari buruzko araudiaren 34. art.).
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GAUZATZE-UNITATEAK MUGATZEA

1976ko LLko 117. artikuluaren arabera, hirigintzako jarduera-plan eta -programak "poligono
osoka" gauzatuko dira —1992ko Legeko terminologia orokortuaren arabera, poligono osoak
GAUZATZE-UNITATEAK dira—, administrazio orokorrak sistema orokorrak zuzenean gauzatzen
dituenean izan ezik edo hiri-lurzoruan jarduera asistematikoak egiten direnean izan ezik
(aurrerago aztertuko ditugun sistemen barruan ez dauden jarduerak).

Gauzatze-jardueren lurralde-eremuaren mugaketa planen bidez egin daiteke zuzenean, baina planetan
halakorik aurreikusten ez bada, prozedura zehatz bat bete behar da (1976ko testu bateginaren 118. art.).
Prozedura hori ofizioz hasten du tokiko erakundeak edo interesdunen eskariz. Hau da prozeduraren eskema:
Hasierako onarpena + informazio publikorako 15 egun + behin betiko onarpena, alegazioak
ikusi ondoren.

117. 2. artikuluan, mugaketak egiteko irizpide materialak zehazten dira.

Azkenik, lurzoruaren ezaugarriak direla eta baldintza horiek betetzea ezinezkoa den hiri-lurzoruen kasu
berezia zehazten da.Hala, 1992ko testu bategineko 144.2. artikuluaren arabera, hiri-lurzoruan GAUZATZEUNITATE ETENAK mugatu daitezke (banaketa-area desberdinetan), eta hirigintzako oinarrizko betebeharrak
beteko direla ziurtatu ezin duten UNITATEAK ere osatu ezin direnean (kokapenagatik, tamainagatik…),
lurzoru horiek mugaketa orotik kanpo geratzen dira. Kasu horietan, plangintzan zehaztutako JARDUERA
ASISTEMATIKOAK (sistema komunetik kanpokoa; oro har, hiri-lurzoruko partzela bakartuak izan ohi
dira) formularen arabera egin behar da gauzatzea.

1976ko LLko 117. artikuluaren arabera, hirigintzako jarduera-plan eta -programak "poligono
osoka" gauzatuko dira —1992ko Legeko terminologia orokortuaren arabera, poligono osoak
GAUZATZE UNITATEAK DIRA—, administrazio orokorrak sistema orokorrak zuzenean gauzatzen
dituenean izan ezik edo hiri-lurzoruan jarduera asistematikoak egiten direnean izan ezik (aurrerago
aztertuko ditugun sistemen barruan ez dauden jarduerak).

Gauzatze-jardueren lurralde-eremuaren mugaketa planen bidez egin daiteke zuzenean, baina planetan
halakorik aurreikusten ez bada, prozedura zehatz bat bete behar da (1976ko testu bateginaren 118. art.).
Prozedura hori ofizioz hasten du tokiko erakundeak edo interesdunen eskariz. Hau da prozeduraren eskema:
Hasierako onarpena + informazio publikorako 15 egun + behin betiko onarpena, alegazioak
ikusi ondoren.

117. 2. artikuluan, mugaketak egiteko irizpide materialak zehazten dira.
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Azkenik, lurzoruaren ezaugarriak direla eta baldintza horiek betetzea ezinezkoa den hiri-lurzoruen
kasu berezia zehazten da.Hala, 1992ko testu bategineko 144.2. artikuluaren arabera, hiri-lurzoruan
GAUZATZE-UNITATE ETENAK mugatu daitezke (banaketa-area desberdinetan), eta hirigintzako
oinarrizko betebeharrak beteko direla ziurtatu ezin duten UNITATEAK ere osatu ezin direnean
(kokapenagatik, tamainagatik…), lurzoru horiek mugaketa orotik kanpo geratzen dira. Kasu horietan,
plangintzan zehaztutako JARDUERA ASISTEMATIKOAK (sistema komunetik kanpokoa; oro har, hirilurzoruko partzela bakartuak izan ohi dira) formularen arabera egin behar da gauzatzea.

Plangintza gauzatzeko GAUZATZE-UNITATEAK espresuki zehazten dira EAEko PRESAKAKO
NEURRIEI buruzko 5/1998 LEGEAN, 5. eta 6. artikuluetan. Plangintza gauzatzeko (URBANIZATZEKO)
sistemak 5.5 artikuluan jasotzen dira.
5.1 ART. “Hirigintza-plangintza gauzatze-unitateen bidez gauzatu behar da, kasu hauetan salbu: hirilurzoruko jarduera asistematikoen kasuan edo, zuzenean sistema orokorrak edo haien elementuak
gauzatu behar direnean".
5.2. ART. “Gauzatze-unitateak mugatzean, kontuan izan behar da azalera guztian lagatzeko,
berdinbanatzeko eta urbanizatzeko betebeharrak batera betetzeko moduan mugatu behar direla”.
5.5. ART. “Kasu bakoitzean, Administrazioak erabakiko du zer jarduera-sistemarekin garatuko
diren gauzatze-unitateak. Hiru sistema hauen artean aukera dezake: KONPENTSAZIOA, LANKIDETZA
edo DESJABETZEA".

Plangintzak gauzatzeko sistemak
1976ko eta 1992ko testu bateginetan hiru sistema aurreikusten dira. DESJABETZEA, LANKIDETZA
eta KONPENTSAZIOA.

Hiru sistema horien bidez, plangintzaren gauzatzea ziurtatzeaz gain, sortutako gainbalioen zati bat
komunitateari itzuli nahi zaio. Jabetza pribatuak prozesuan protagonismo handiagoa edo txikiagoa izateak
bereizten ditu sistema horiek: desjabetzearen kasuan ez du batere eta, konpentsazioaren kasuan,
protagonismo handia du.

DESJABETZEAN, Administrazioak lurren titulartasuna bere gain hartzen du, urbanizatu egiten ditu
eta merkatura itzultzen ditu. Prozesu horretan, urbanizazioaren balioari dagokion gainbalioa kobratzen
du (bestela, lur horiek beste administrazio batzuei, etxebizitza-kooperatibei… laga diezazkioke —zenbait
baldintza jarrita—, sustapen publikoak egiteko).

KONPENTSAZIOAN kontrakoa gertatzen da. Jabeak KONPENTSAZIO-BATZORDEAN biltzen
dira, eta beren kabuz eta beren kontura egiten dituzte plangintzako jarduerak (etekinak eta kargak
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banatzea, urbanizatzea…). Hala, “Administrazioaren agenteen” antzeko lana egiten dute. Ohiko sistema
da hirigintzan eta antolamenduaren beste sektore batzuetan.

LANKIDETZA, berriz, bitarteko sistema da. Administrazioak gauzatze-prozesua zuzendu eta
kontrolatzen du, Legeak jabeei ezartzen dizkien betebeharrak betetzen direla ziurtatzeko (ekipamendu
komunerako lagapenak, % 10eko lagapena, urbanizazioa ordaindu eta gauzatzea), gauzatzeak eragindako
jabeen lankidetzarekin eta laguntzarekin (hortik dator izena).

Lehentasunezko irizpide batzuen arabera aukeratzen da bat edo bestea. 1976ko testu bategineko
119.2. art.: “Administrazioak jarduera-sistema aplikagarria aukeratuko du, beharren, baliabide
ekonomiko-finantzarioen, ekimen pribatuaren lankidetzaren eta abarren arabera", eta lehentasuna
emango die lankidetza- eta konpentsazio-sistemei, “presakako arrazoiek edo beharrek desjabetzea
eskatzen dutenean salbu”.

1992ko testu bateginak irizpide horiek zuzendu zituen, eta Administrazioari erabateko askatasuna
eman zion sistema aukeratzeko (148., 149. artikuluak eta hurrengoak, BALIOGABETU gabe).

Hala, 149.3. artikuluak aukera ematen dio Administrazioari kudeaketa pribatuko sistemen ordez KUDEAKETA PUBLIKOA erabiltzeko, ezarritako epean kudeaketa pribatu bidezko gauzatze-jarduerak egin ez direnean (kasu horretan, ez-betetzearen gaineko ardurarik ez duten jabeen eskubideak errespetatu behar dira).

Planean bertan ere aukeratu daiteke sistema, baina planean aurreikusten ez bada, gauzatze-unitateak
mugatzen diren unean erabaki behar da erabili beharreko sistema. Kasu horretan, poligonoaren
azaleraren % 60 ordezkatzen duten jabeen eskaerak Administrazioa lotesten du (1976ko testu
bategineko 119.3. art.).

Konpentsazio-sistema
Oinarrizko ideia: jabeek beren gain hartzen dute plangintzaren gauzatze-prozesu guztiaren kudeaketa.
1992ko testu bategineko 157. artikulua, hirigintza-kudeaketari buruzko araudiko 157. artikulua, eta 1992ko
testu bategineko 157.1. artikulua.

SISTEMA MARTXAN JARTZEA

Ikusi dugun bezala, planean erabaki daiteke zer sistema erabili edo, bestela, gauzatze-unitateak
mugatzeko unean zehatz daiteke. Kasu horretan, mugaketa jasotzen duen dokumentua (planoa) egiten da,
eta kokapena, mugaketa/lerroak eta azalera zehazten dira. Bi kasuetan, jabeen gehiengo kualifikatuak
(poligonoaren azaleraren % 60) etorkizuneko batzordearen estatutuen aurreproiektua eta jardueraren
oinarriak onartu behar ditu, horien arabera gauzatuko baita plana.
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Gehiengo hori sistemaren hasierako eskaera egiteko unean lor daiteke (1992ko testu bategineko
149.2. art.) edo, bestela, planaren behin-betiko onarpenaren ondorengo hiru hilabeteetan, baldin eta planak
aplikatu beharreko sistema aurreikusten badu. Kasu horretan, estatutu-proiektua eta jarduera-oinarriak
aurkeztu behar dira.

Gehiengo hori lortu ondoren, Administrazioak hasierako onarpena ematen die estatutu-proiektuari eta
oinarriei, aurkezten direnetik hiru hilabeteko epean (epe horretan onarpena ematen ez badu, hasierako
onarpena eman dezake dagokion erakunde autonomikoak; 1992ko testu bategineko 157.2. art.). Ondoren, 15
laneguneko epea irekitzen da jabeei entzuteko, eta, azkenik, behin-betiko onarpena ematen da.
Administrazio-isiltasunaren kasuan, hasierako onarpena ematen denetik hiru hilabete igarotzen direnean
onarpena emantzat jotzen da (isiltasun positiboa).

Behin-betiko onarpena eman ondoren, Administrazioak jabeei eskatzen die KONPENTSAZIOBATZORDEAREN ESKRITURA notario aurrean egin dezaten. Halaber, batzorde horretan parte har
dezakete gauzatze-unitateko ondasunen gaineko jabetza duten erakunde publikoek (jabetza publikoko
ondasunak edo ondarezko ondasunak) edo enpresa urbanizatzaileek (lanak egitearen ordainetan, bolumen
eraikigarriaren kuota jasotzen dute).

Batzordea osatu eta notarioaren aurrean eskritura egin ondoren, HIRIGINTZAKO ENTITATE
LAGUNTZAILEEN ERREGISTROAN inskribatu behar da, nortasun juridikoa izan dezan.

Bestalde, 1992ko testu bategineko 161. artikuluak prozedura laburtu bat arautzen du. Prozedura hori
erabiltzen da jabeek ahobatez erabakitzen dutenean estatutu-proiektua, jarduera-oinarriak, konpentsazioa
eta urbanizazio-proiektua aldi berean izapidetzea.

KONPENTSAZIO-BATZORDEEN IZAERA ETA ERREGIMEN JURIDIKOA

Interesdunen “autoadministrazioaren” edo kudeaketa autonomoaren ohiko irudia dira. Batzorde horiek
forma publikoa (adibidez, elkargo profesionalak) edo pribatua izan dezakete. FUNTZIO PUBLIKOEN
kudeaketa burokratikoaren ordezko aukera dira. Funtzio horiek interesdunen esku jartzen dira zenbait
mugarekin.
Konpentsazio-batzordeak erakunde publikoekin parekatzen dira Administrazioaren ordez jarduten
dutenean soilik, alegia, kasu horietan bakarrik erabil ditzakete abantaila administratiboak: nahitaezko
desjabetzea, kredituak kobratzeko premiamendu-bidea, interdiktuak debekatzea…

Administrazioaren agente deszentralizatuak diren neurrian, gauzatze-unitateko urbanizazio osoaren
—eta, hala dagokionean, unitate horretako orubeen eraikuntzaren— gaineko erantzukizun osoa dute
administrazio eskudunaren aurrean (1976ko testu bategineko 130. artikulua).
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BARNE-HARREMANAK (batzordea/kideak)

Batzordeko kide izateko erabakia askatasunez hartzen da, hasieran edo batzordearen estatutuen
onarpena jakinarazten denetik hilabete bateko epean. Bi kasuetan eskubide eta obligazio berak dituzte
kideek (1976ko testu bategineko 127. artikulua).

Batzordeko kide ez izatea erabakitzen dutenen kasuan, gehiengoak osatutako batzordearen kontrako
jabeen lursailak desjabetu egiten dira, unitate guztiaren plangintza gauzatu dadin bermatzeko eta gutxiengo
batek sistema ez blokeatzeko. Jabe horiei beren jabetzen araberako balio justua ordaintzen zaie.

Bi zehaztasun:

1. Emandako ondasunek sistemari lotutako obligazioak bete behar dituzte oro har (obligaziozko eta
doako lagapenak, urbanizazioari egin beharreko ekarpen ekonomikoa. 1976ko testu bategineko
129. art.), eta Jabetza Erregistroan inskribatzen dira. Obligazio horiek desjabetzearen bidez
betearazten dira, LL 160.2. artikuluan zehazten den moduan (obligazioak betetzen ez dituzten
jabeen lurrak desjabetu egiten dira hirigintzako balioaren arabera, eta batzordeak jasotzen du lur
horiek, urbanizatuta edo eraikita saltzean, plangintzaren gauzatzeari dagokion gainbalioa).
2. Batzordeari lurrak emateko ez da beharrezkoa lursail horien gaineko titulartasuna jabari osokoa
izatea, nahikoa da titulartasun fiduziarioa izatea (fiduziarioa eta gordailuzaina antzekoak dira).
(Hitzartutako denbora baten ondoren eta baldintza jakin batzuekin itzultzeko baldintzarekin
pertsona bati ondasun bat transmititzean datzan eragiketa juridikoa)

Titulartasun fiduziario horrek nahikoa izan behar du batzordeak bere kideen ordezkari gisa jardun dezan
eta lursail horiek bere helburu instituzionalak betetzeko erabili ditzan; hau da, batzordeak lur horiek
urbanizatzeko eta eraikitzeko lanak gauzatu behar dituztenen esku jarri behar ditu eta Administrazioari eman
behar dizkio nahitaez laga beharreko lurrak eta jabeen kargura dauden eraikuntza-lanak eta instalazioak.

Batzordearen eta batzordeko kideen arteko harreman guztietan GEHIENGOAREN printzipioa
aplikatzen da:
Kudeaketa soilak direnean, gehiengo SINPLEA, eta garrantzi handiagoko gaietan, gehiengo KUALIFIKATUA (estatutuetan ezarritakoaren arabera): Administrazioak “tutore” gisa jarduten du, eta
batzordeak egindako hitzarmenak “gora jotzeko” zuzendu edo baliogabetu ditzake, gutxiengoak
errespetatzen direla ziurtatzeko.
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SISTEMAREN MEKANIKA

Sistema horren barruan, konpentsazio-proiektuak egin eta onartzen dira, urbanizazio-lanak gauzatzen
dira, dagokion administrazioari planean aurreikusitako lursailak eta azpiegitura- eta ekipamendu-lanak
lagatzen zaizkio eta, beharrezkoa denean, egindako urbanizazioa zaintzeko behar diren neurriak hartzen dira.

Konpentsazio-proiektua egiteko, sistema martxan jartzen den unean onartutako jarduera-oinarriak
erabiltzen dira. Proiektu horren bidez, etekinak eta kargak banatzen dira jabeen artean, bakoitzari planaren
arabera dagozkion partzela berriak —lehengoak ordezkatzen dituztenak— esleitzen zaizkio, nahitaez laga
beharreko aprobetxamenduaren % 10 Administrazioari esleitzen zaio eta planean zehaztutako errepideak eta
ekipamenduak egiteko lursailak zehazten dira.

Proiektu hori batzordeak onartu behar du, aurrez jabe guztiei entzun ondoren (partaidetza-kuoten 2/3ren
gehiengoa behar da). Ondoren, dagokion administrazioak behin-betiko onarpena ematen du, eta birpartzelazioaren onarpenaren ondorio berak sortzen ditu; hain zuzen, proiektuak birpartzelazioa ordezkatzen du
(hirigintza-kudeaketari buruzko araudiko 174. art.). Hala, udalari egin beharreko nahitaezko eta doako
lagapenak gauzatzen dira.

Urbanizazio-lanak gauzatu ahal izateko, dagokion proiektua onartu behar da aurrez, plangintzari buruzko
araudiko 141. artikuluan ezartzen den moduan. Konpentsazio-batzordeak, hark kontratatutako enpresek edo
batzordera atxikitako enpresek egiten dute proiektua, Administrazioaren zaintzapean.

161. artikuluko prozedura laburtuaren arabera, jabeek ahobatez erabaki dezakete estatutu-proiektua,
jarduera- eta konpentsazio-oinarriak eta, hala dagokionean, urbanizazio-proiektua aldi berean izapidetzea.
Kasu horretan, batzordea eratu behar dute dokumentu horiek behin-betiko onartzeko hitzarmenaren jakinarazpena egiten denetik hilabete bateko epean.

ERANTZUKIZUNEN SISTEMA

Batzordeak erantzukizun zuzena du poligonoaren edo jarduera-unitatearen urbanizazio osoaren eta
zuzenaren gainean (ezaugarri teknikoak eta epeak) eta, hala ezarri bada, orubeetan egindako eraikinen
gainean ere bai.

Erantzukizun hori gauzatu ahal izateko, ikusi dugun bezala, batzordeak zenbait ahalmen ditu Administrazioari eskatzeko desjabetzeko ahalmena edo premiamendu-bidea erabil dezan, hala, aurrez egindako
ordainketaren errekerimendutik hilabete bateko epea igaro ondoren, ordainketa egin ez duten jabeen aurka
jotzeko.
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Aurka egin dezaketen kideak behartzeko modua bermatzen duen estatusa da. Batzordeak arauhausteren bat egiten badu, ez-betetze horiek ezingo ditu erabili aitzakia gisa. Arau-haustea larria bada,
batzordeari zigor ekonomikoa jartzeaz gain, Administrazioak erabaki dezake plana sistema horren bidez
gauzatzen jarraitzeari uztea, eta, horren ordez, lankidetza-sistema aplikatu eta birpartzelazioa edo
desjabetzea ezartzea (1992ko testu bategineko 149.3. art.).

Lankidetza-sistema
1976ko testu bategineko 131. art.: “Jabeek nahitaez laga beharreko lurrak ematen dituzte eta
Administrazioak urbanizazio-lanak gauzatzen ditu haien kargura".

Konpentsazio-sisteman ez bezala, gauzatze-prozesuko protagonista Administrazioa da zuzenean,
eta jabeak hari laguntzera mugatzen dira, elkarte administratibo baten bidez (1976ko testu bategineko
131. art.); lurzorua doan lagatzeko eta urbanizazioa ordaintzeko obligazioak izaera orokorrekoak dira.

Administrazioak birpartzelazioa —kasu honetan ezinbestekoa da— sustatu eta onartzen du. Horrez
gain, urbanizazio-lanak gauzatzeko erantzukizuna bere gain hartzen du Administrazioak, hirugarrenak
kontratatuz edo sozietate urbanizatzaile bat sortuz. Bestalde, jabe bakoitzari dagozkion urbanizaziokuotak banatzen ditu, eta sei hilean behin, egin beharreko urbanizazio-gastuen aurretiazko ordainketa
eska dezake.

Jabeen arteko lankidetzarako, elkarte administratibo bat eratzen da (jabeek ez dute elkarteko kide
izateko obligaziorik). Elkarte horrek lanen garapena kontrolatzen du eta Administrazioari laguntzen dio.
Lanen zaintza egitean, Administrazioari laguntzen dio urbanizazio-kuotak kobratzen eta inbertsioa
kontrolatzen, sor daitezkeen legezko etekinak kudeatzen ditu eta, horrez gain, ekonomia mistoko
sozietate urbanizatzaileen eraketa susta dezake jarduten duen administrazioarekin batera, lanak
gauzatu ahal izateko.

Azkenik, sistema horretan ezin da eraikuntza-lizentziarik eman birpartzelazio-hitzarmena administraziobidean irmoa izan arte (1976ko testu bategineko 133. art.), une horretara arte, lurzoruaren egoera ez baita
egokitzen planean zehaztutakora.
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Desjabetze-sistema. Desjabetzearen beste funtzio batzuk hirigintza-alorrean
Desjabetze-sistemak partikularrak alde batera uzten ditu hasierako unetik, eta jarduten duen administra-zioak hartzen du prozesuaren protagonismo osoa.

Horretarako, Administrazioak KUDEAKETA ZUZENA erabil dezake edo tokiko erregimenari buruzko
Legean zehaztutako beste edozein modu (baita 1968ko testu bategineko 114.2. artikuluan arautzen den
EMAKIDA ere)..Irakurri 1992ko testu bategineko 213. eta 214. artikuluak ere (desjabetzea kudeatzeko
moduak eta desjabetzearen onuradunak).

Kasu horietan, lehiaketa publiko bidez ematen da emakida, erregimen orokorreko 212.1. artikuluko
kontratazio-prozeduraren arabera. Ohiko obra-emakida bat da, emakidadunak “lan publikoak” egitea helburu
duena. Lan horien ustiapenaren bidez jasotzen da egindako inbertsioen ordaina (adibidez, autobideak).

Erregimen orokorreko 212. artikuluan zehazten dira lehiaketaren baldintzak: egin beharreko lanak
eta instalazioak, emakida egiten duen administrazioari eman beharrekoak eta epeak, ustia daitezkeenak
eta ustiapen-epeak —30 urtetik behera—, kobra daitezkeen tarifak….

Desjabetu ahal izateko, aurrez poligonoa mugatu behar da, eta jabeak eta desjabetzeak
eragindako ondasunak eta eskubideak zehaztu behar dira. Plana onartzean, ONURA PUBLIKOAREN
eta OKUPATZEKO BEHARRAREN DEKLARAZIOA ere egin behar da (1998ko LLren 33. art.).

Poligonoa mugatu ondoren, balio justua zehazteko, Administrazioak erabaki dezake finka
bakoitza banaka tasatzea edo guztiak batera tasatzea (1976ko testu bategineko 138. art.).

Bigarren kasuan, desjabetze-proiektu bat idatzi behar da, eta proiektu hori jendaurrean jarri behar da
hilabetez, interesatuek erreklamazioak egin ditzaten. Horrez gain, prezio-orriak jakinarazi behar zaizkie jabeei.

Administrazioak erreklamazio horiei buruzko txostena egin ondoren, espedientea hirigintzako batzorde
probintzialera (aldundia) pasatzen da hark ebazpena eman dezan. Ondoren, jabeei ebazpena jakinarazten
zaie, eta ondorengo 20 egunetan batzorde horren aurrean idatzizko desadostasunik agertzen ez badute,
proiektua onartutzat jotzen da. Desadostasunen bat badago, Desjabetze Epaitegi Probintzialari bidali behar
zaizkio jarduerak, eta hark jarri behar du behin-betiko balio justua.

Balorazioak egiteko, 1998ko Lurzoruaren Legeak zehaztutako irizpideak hartu behar dira kontuan (36.
artikuluak balorazioei buruzko 23-32 artikuluetara bidaltzen gaitu, zeinak aurreko gaian ikasi baititugu).
Balorazio horretan, urbanizazio-kostuak ere kontuan hartu behar dira (legeak obligazioa ezartzen die jabeei),
eta 1998ko LLko 30. artikuluaren arabera, kostu horiek guztizko balorazioari kendu behar zaizkio.
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Batzorde probintzialaren ebazpenak “berehalako okupazioa” ekartzen du, eta, horrez gain, ebazpen
horretan jasotako balorazioaren ordainketak edo gordailuak Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legean
zehaztutako eraginak sortzen ditu (52. art.).

Urbanizaziotik ondorioztatutako partzelen bidez ere ordain daiteke balio justua. Horrek mesede egiten dio
interes publikoari, inbertsio publiko handiak behar dituen sektore bati kapitala kentzeko beharra saihesten
baita.

1998ko LLko 37. artikuluan aipatzen da aukera hori.

DESJABETZE BIDEZ PLANGINTZA GAUZATZEKO SISTEMAREN BESTE FUNTZIO BATZUK
Hirigintza-antolamenduko SISTEMA OROKORRAK GAUZATZEKO teknika bat da. Kasu horretan,
eta hiri-lurzoruan egiten diren jarduera bakartuen kasuan, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legeko
prozedura orokorraren bidez desjabetzen da, 23. artikuluan eta ondorengoetan lurzorua baloratzeko
ezartzen diren berariazko irizpideak kaltetu gabe.
Lege horren bidez, plangintzan sistema orokorretara bideratutako lursailak lurzoru urbanizagarriko
eta finkatu gabeko hiri-lurzoruko eremu jakin batean barneratu edo atxiki daitezke, eremu horretan
kudeatzeko. Kasu horretan, lur horiek lortzeko ez da desjabetze-ahalmena erabili behar, baizik eta
gauzatze-unitateka plangintza gauzatzeko prozeduren bidez lortzen dira (nahitaezko lagapenak).
Lurzoru mota horietan, sistema orokorretara bideratutako lurzoruak OKUPAZIO ZUZEN bidez ere lor
daitezke, desjabetzea alde batera utzita. Kasu horretan, AURREZ, titularrek beregana ditzaketen
aprobetxamenduak eta aprobetxamendu horiei dagozkien gauzatze-unitateak ZEHAZTU behar ditu
Administrazioak (1992ko testu bategineko 203. art./erregimen orokorreko 52. art.).
…..
……
…
…
…
…
..
….
Lurzoru-erreserbak eratzea, jarduera publikoetarako lurzoruaren merkatuan parte hartzeko neurri
gisa.
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Legeak ezarritako betebeharrak betetzen ez dituzten jabeak zigortzea; ez-betetze horren egiaztapen
formala behar da zigor-espediente bidez, ez-betetzea eta erruduntasuna frogatu ahal izateko.
1992ko testu bategineko 206. artikuluak desjabetzeko baimena ematen du kasu honetan:
“plangintzaren arabera, babes ofizialeko edo babes publikoko beste erregimen bateko etxebizitzak
eraikitzera eta interes sozialeko beste erabilera batzuetara bideratutako lursailak lortzeko". “

Desjabetzea legitimoa izan dadin, JARDUERA PUBLIKOKO PROGRAMAN zehaztu behar da etxebizitza
sozialen eraikuntza. Izan ere, garrantzitsua da desjabetze arbitrarioak saihesteko, ekimenaren objektibotasuna ziurtatzeko, behar soziala frogatzeko eta justifikatzeko eta abar.

EAEko 5/1998 Legeko 7. artikuluan desjabetze-kasuak agertzen dira (bilatu eta zerrendatu)
(AZTERKETAKO GALDERA).
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10 HIRIGINTZARA APLIKATUTAKO INFORMATIKA

10.1 Fotointerpretazioa eta azterketa multisektoriala
Aireko fotografiak ikustea, areak mugatzea, landare-estaldurak lantzea, estalduren gainean bilbeak
egitea, irudiak alderatzea, hiri-bilbadurak egitea, bilbadurak sailkatzea, bide-sareen egitura osatzea,
hiriko azpiegituren mapak egitea...( 9h)

10.2 Hiri-bilbeak marraztu eta aztertu. Hirien kartografia
Hirigune historikoen, hiri-zabalguneen, periferiako auzoen eta abarren bilbeak marraztea. Hirietako
auzo berrien gehikuntza eta garapena aztertzea. Interneten hirien planoak bilatzea... (9H)

10.3 ARC-View duen gaikako kartografia
Proiektu berri bati EN marrazkiaren informazioa gehitzea.
Marrazki bateko datuak eta informazio alfanumerikoa gehitzea.
Gaikako mapak egitea (lurren azalerak, parke naturalak, bilbe-kodeak, koloreak, etab.).

10.4 Kartografia EAE-n
Internetetik datuak jaistea (www.euskadi.net) eta kartografia lokalizatzea.Raster eta bektorekartografien eskema.
Lurralde-antolaketaren gidalerroei eta lurralde-plan partzialei buruzko informazioa aurkitzea. 1
/200.000 kartografia deskargatzea.
Udalerriak area funtzionalen arabera multzokatzea.
Arc-View tresnaren bidez informazioa inportatzea, datu-base batean camò berria sortzea, izenak
jartzea, beste eremu batzuk sortzea (azalera...), bestelako informazioa inportatzea (ibaiak,
errepideak...).
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Irakatsi eta ikasteko jarduerak
Apunteak irakurtzea. Arbeleko azalpenak eta laburpenak. Hainbat plangintza-adibidetako datuak
alderatzea. LAJek landutako lurralde-planen eta plan partzialen planoak ikustea. Ibaien, udalerrien,
mendien eta abarren planoak.

Ebaluazio-jarduerak
Unitate honetako edukiak hiruhilabeteko PROZEDURAZKO edukiak ebaluatzeko azterketan
sartzen dira, eta EBALUAZIOKO NOTAREN % 20 balio dute. Praktiken entrega + kontrol-proba
praktikoa
(AUTOCADen plangintza-antolaketako planoak aztertzea, datu-koadroan egiaztatzea, etab.).
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1. PRAKTIKA - HIRI-BILBEEN MARRAZKETA ETA AZTERKETA

1. Deskargatu www.alava.net helbidetik Gasteizko hiriguneko eta inguruetako kartografia (1/5000)
eta ortoargazkia (1/2000).

2. AutoCAD-en bidez, doitu ortoargazkiaren kokapena, orientazioa eta eskala, dagokion bektorekartografia erreferentzia gisa hartuz.

3. Marraztu hirigunearen hiri-bilbea eta alde zaharraren ingurua lodiera desberdineko polilerroen
bidez —kaleen zabaleraren arabera—. Hiri-bilbeak positiboan eta negatiboan nabarmenduta
geratu behar du.

4. Saiatu munduko zenbait hiritako hiri-bilbeak Interneten aurkitzen; adibidez: Turin, Montpensier,
Washington, Toledo, Ávila, Brasilia, Bartzelona, Salt Lake City… ...
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2. PRAKTIKA.– GAIKAKO KARTOGRAFIA. ARC-VIEW

1. Sortu proiektu bat Arc-View-en, eta gaineratu Iberiar Penintsulako autonomia-erkidegoekin eta
naturaguneekin lotutako gaiak.

2. Aztertu arretaz gaien eduki grafikoa eta alfanumerikoa.

3. Egin autonomia-erkidegoei buruzko gaikako mapa bat. Autonomia-erkidegoak zazpi kategoriatan
banatu behar dira, azaleraren arabera.

4. Egin naturaguneei buruzko gaikako mapa bat, naturaguneen kategoria kontuan hartuta.

5. Egin Galiziako naturaguneei buruzko gaikako mapa bat, eta adierazi gune bakoitzaren izena.

6. Esportatu mapak formatu ezagun batera, eta inprimatu.
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3. PRAKTIKA.– GAIKAKO KARTOGRAFIA. ARC-VIEW

Poligonoekin lanean:
1. Sortu proiektu berri bat Arc-View programan, eta gehitu states gaia.

2. Aztertu erantsitako gaia (arlo grafikoa eta taula).

3. Aldatu legenda mota eta sinboloen koloreak, eta esleitu kolore egoki bat estatu bakoitzari. Gorde
kolore-paleta.

4. Sailkatu 1990eko populazioari buruzko datuak 6 kategoriatan natural breaksen arabera, eta,
horretarako, erabili etiketa egokiak.

5. Egin 1990eko dentsitate-mapak sailkapen mota desberdinak erabiliz. Adierazi sailkapen moten
arteko desberdintasunak.

6. Egin puntuzko mapa bat estatu bakoitzeko landetxe kopuruaren arabera, eta azaldu emaitzak.

7. Egin Estatu Batuetako mapa etniko bat sektoreei buruzko grafikoak erabiliz, eta azaldu
emaitzak.

8. Gorde proiektua izen egoki batekin.
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Bibliografia
Manual de Arc-View (Santillana)
Instrumentos de Planeamiento urbanístico en la CAPV (HAEEk argitaratutako apunte orokorrak).
La Práctica del Planeamiento Urbanístico (Luis Moya eta beste autore batzuk: Ezkiaga...
Editorial Síntesis)
Elementos de Ordenación Urbana. Juli Esteban ( Ed. UPC)

Eskualdeko plan partzialak eta barne-erreformarako planak. Azalera-koadroen, antolaketaplanoen, zonakatze-planoen, kalifikazio-plano xehatuen eta abarren adibideak.
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