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ERANSKINAK.

1.-

“2.02.3 ZAMATETE” Eremuaren Arau Partikularra (Pasaiako Arau Subsidiarioen
Aldaketa).
(Gipuzkoako Foru Aldundiaren hitzarmena, 2005eko abuztuaren 2koa).

2.-

“Pasaiako Arau Subsidiarioetako 2.02.02 Velasco H.E.E.-aren plangintza, kudeaketa eta
urbanizazioaren Aldaketarako Hirigintza Hitzarmenaren Hirugarren Eranskina” (2013ko
martxoaren 7ko udal onespena).

3.-

“4.02.02.3 Zamatete” esparruari dagokion hirigintza-hitzarmena, Pasaiako Udalak,
batetik, eta Seoane Markesaren plazako 1., 2., 3. eta 4. zenbakidun bizitegi-erakinetako
jabekideek, bestetik, 2002ko otsailaren 5ean izenpetua.

ERREDAKTOREAK:
Mikel Iriondo Iturrioz, abokatua
Santiago Peñalba Garmendia, arkitektoa.

SUSTATZAILEA
PASAIAKO UDALA

P.B. “2.02.3 ZAMATETE” H.E. PASAIA.

DOKUMENTUA: “1. MEMORIA”

2015eko martxoa

I.-

PROIEKTUAREN HELBURUA.

Esnabide kaleko 18-20-22-24-26 zenbakidun bizitegi-blokearen eraikuntza duela gutxi
amaitzeak eta, aldi berean, Nabarra Boua plaza eraikitzeko proiektua gauzatzeak Pasaiako
inguru horretako hiri-birsorkuntza eta birsailkapenaren prozesuaren lehen fasea hastea eta
betetzea ekarri dute ondorioz.

Aipatu bloke horrek 124 etxebizitza ditu guztira, haiei dagozkien lokal komertzialez eta garaje
kopuru handi batez gainera. Plazan, halaber, Esnabide kalearen eta Zamateko goiko aldearen
(Seoane Markesaren plaza) arteko oinezkoentzako loturarako bi elementu ezarri dira (eskailera
eta igogailua).

Gainera, tokiko ezaugarri topografiko bereziak direla-eta, harresi bat eraiki behar izan da
plazaren atzealdean; estetikarekin eta ingurumenarekin zerikusia duten arrazoiak tarteko,
harresiak zainketa berezia behar du, hala gainaldean nola bere osotasunean.

Jarduketa horiek denek ―harresiak behar duen tratamenduari buruzkoak barne― helburu bera
dute: alderdi horretako hiri-ingurunea zaharberritzeko eta hobetzeko prozesuari jarraipena
ematea. Horrek nolabaiteko eragina izango du “2.02.3 Zamatete” hiri-eremuko hego-ekialdeko
mugan dauden titulartasun pribatuko eraikuntzetan, bai hango eraikuntza-elementuetako batzuk
estaltzerakoan, bai haietan euskarriak edo ainguraketak ezartzerakoan.

Testuinguru horretan prestatuta, helburu horrekin planteatutako antolamendu- eta exekuzioproposamenak zehaztea du xede proiektu honek. Proposamen horiek eragina izan behar dute
baita proiektaturiko lanak gauzatzeko egin beharreko desjabetze-jarduketak erabakitzeko
orduan ere; batetik, aipatu harresiak eta hura osagarri duen espazio libreak behar bezalako
zaindu ahal izateko, eta, bestetik alderdi horretako hiru zatiak ―kota desberdinetan kokatuak
hirurak: Nabarra Boua plaza (+4,12-tik +4,35-era), Seoane Markesaren plaza (+20,90), eta
haien bien artekoa (+17,09), azken plaza horretan dauden eraikinetako erdisotoari dagokiona―
elkarrekin eta kalitate-baldintza egokietan lotzeko behar diren oinezkoentzako loturak behar
bezala antolatu ahal izateko.

Plan honen bidez, gainera, indarrean dagoen plangintzan antzemandako hutsegite batzuk
(“2.02.3 Zamatete” eremuko alderdi desberdinetako zonifikazio xehatuari eta jabari- eta
erabilera-erregimenari dagozkionak, hain zuzen) zuzenduko dira.

ERREDAKTOREAK:
Mikel Iriondo Iturrioz, abokatua.
Santiago Peñalba Garmendia, arkitektoa.

SUSTATZAILEA
PASAIAKO UDALA

P.B. “2.02.3 ZAMATETE” H.E. PASAIA.

DOKUMENTUA: “1. MEMORIA”

2015eko martxoa

II.-

PROIEKTUA PRESTATZEKO ESPARRU OROKORRA. AURREKARIAK.

Esparru orokor hori jarraian aipatzen diren lege-xedapen, plan, hitzarmen eta abarren mota
desberdin hauek osatzen dute, besteak beste:
1.- Indarreko lege-xedapenak:
Plan hau prestatzerakoan, haren proposamenek eragindako gaietan indarrean dauden
lege xedapenek osatzen duten esparrua hartu da kontuan. Une honetan, honako lurraldeeta hirigintza-xedapen hauek, eta/edo lurzoruren gaineko hauek aipa daitezke, berorien
erakusgarri:

*

*

Euskadiko Autonomia Erkidegoan sustatutakoak eta indarrean direnak:
-

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

-

Premiazko neurrien dekretua, 2008ko ekainaren 3koa (105/2008 dekretua),
aurreko Legea garatzeko sustatua eta aurrerago aipatzen den 123/2012
dekretuak zati batean ezeztatua.

-

2008ko azaroaren 28ko legea, hirigintzak sortutako gainbalioetan Erkidegoak
izan behar duen partaidetza aldatzen duena.

-

2012ko uztailaren 3ko dekretua, hirigintza estandarrei buruzkoa (123/2012
dekretua).

Administrazio zentralak sustatukoak eta Autonomia Erkidego honetan indarrean
daudenak:
-

-

-

Lurzoruari buruzko Legearen Testu Bategina, 2008ko ekainaren 20ko
Legegintzako Errege Dekretu bidez onartua (2/2008 Legegintzako Errege
Dekretua); aurrerago aipatzen den 8/2013 Legeak zati batean aldatua.
Lurzoruari buruzko Legearen balorazioen arautegia, 2011ko urriaren 24ko Errege
Dekretuaren bidez onartua (1492/2011 Errege Dekretua).
Hirien Birgaitzeari, Biziberritzeari eta Berrikuntzari buruzko Legea, 2013ko
ekainaren 26koa (8/2013 Legea).
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2.- Indarreko hirigintza-plangintza.

Plangintza hau honako hauek osatzen dute:

*

Pasaiako Plangintzako Arau subsidiarioek, 1996ko ekainaren 11ko foru ebazpen bidez
behin betiko onartuek, eta haren Testu Bateginak, 1997ko irailaren 16ko foru ebazpen
bidez onartuak.

*

Pasaiako Plangintzako Arau Subsidiarioen Aldaketak, “2.02 Zamatete” Hirigintzako
Esku-hartze Eremuko “2.02.01 Portuko Etxeak”, “2.02.02 Velasco” eta “2.02.03
Zamatete” Hiri Eremuei buruzkoak, 2005eko abuztuaren 2ko foru ebazpen bidez
behin betiko onartuak.

3.- Honako hirigintza-hitzarmen hauek:

III.-

*

“4.02.02.3 Zamatete” eremuari dagokion hirigintza-hitzarmena, batetik Pasaiako
Udalak eta bestetik Seoane Markesaren plazako 1., 2., 3. eta 4. zenbakidun bizitegierakinetako jabekideek 2002ko otsailaren 5ean sinatua.

*

Pasaiako Arau Subsidiarioetako “2.02.02 Velasco” Hirigintza-intereseko Elkartearen
plangintza, kudeaketa eta hirigintza aldatzeko hirigintza-hitzarmenaren hirugarren
Eranskina, 2013ko martxoaren 7ko udal ebazpen bidez onartua.

PROIEKTUAREN EDUKI FORMAL ETA DOKUMENTALA.

Plangintza honetako proposamenak honako dokumentu hauetan daude sartuta:
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*

“1. Memoria”.

*

“2. Gauzatzea antolatzeko eta kudeatzeko gidalerroen azterlana”.

*

“3. Hirigintza Arauak”.

*

“4 Bideragarritasun ekonomiko- finantzarioaren azterlana”.

*

“5. Planoak”:
-

I. Informazio planoak.

-

II. Antolamendu planoak.

Planaren arautze-edukia dokumentu horietako guztietako zehaztapenen multzoak osatua
badago ere, “3. Hirigintza Arauak” dokumentuetan sartuta dauden zehaztapenek eta “II.
Antolamendu planoak” planoek izaera arauemailea dute, zentzu hertsian.

Dokumentu horiek, era berean, hau bezalako Plan baten berezko aurreikuspen guztiak hartzen
ditu barne, helburuen arabera zehaztuak.

IV.-

PROIEKTUAREN ESPARRUA.

Plan honen helburu-eremua “2.02.3 Zamatete” hiri-eremua da. “2.02 Zamatete” Hirigintzako
Esku-hartze Eremuaren goiko aldean dago. Seoane Markesaren plazaren inguruan kokatuta
dauden lau eraikinak eta ondoko espazio libreak hartzen ditu barne. Eremuaren mugak Plan
honetako planoetan ageri direnak dira.

Eremuaren Ekialde/Hego-ekialdeko mugan, euste-horma bat dago, eta haren gainean, zutabelerro bat, goiko terrazari eusten diona, eremuaren perimetro osoa inguratzen duen portxe baten
aurrealde irekia osatuz, eta beren atzealdean lurra jotzen duten lokal batzuei bide emanez.

Hain zuzen ere, muga horretan gertatzen dira Plan honetako proposamenetatik eratortzen diren
afektazioetako batzuk, Memoria honetako VI. epigrafean xeheki azalduak.
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Gainera, Plan honen afekzioak indarreko hirigintza-erregimenaren zuzenketek eragiten dieten
eremuko beste zati batzuetara zabaltzen dira, eta xeheki azalduta daude horiek ere aipatu VI.
epigrafean.

Modu osagarrian, afekzio horiek “2.02.2 Velasco” eremu mugakidera zabaldurik daudela jo
beharko da, aipatu harresiak eta/edo hartan egindako esku-hartzeek eremuari eragiten dioten
neurrian.

V.-

INDARREKO HIRIGINTZA ERREGIMENA.

Erregimen hau Pasaiako “2.02 Zamatete” Hirigintzako Esku-hartze Eremuko “2.02.01 Portuko
Etxeak”, “2.02.02 Velasco” eta “2.02.03 Zamatete” Hiri Eremuei buruzko Plangintzako Arau
subsidiarioen Aldaketan ezarritakoa da, 2005eko abuztuaren 2ko foru ebazpen bidez behin
betiko onartua.

Dokumentu horrek, “2.02.3 Zamatete” eremuko eraikinak finkatzeaz gainera, hango lurraren
jabari- eta erabilera-baldintzak zehazten ditu, besteak beste.

Aurreikuspen horietako batzuk zehazterakoan, dokumentuaren zati idatzia eta grafikoa ez datoz
bat elkarrekin. Kontraesan horren adibide bat hau da: hego-ekialdeko ertzeko bidea publiko
bezala sailkatuta dago zati grafikoan (zonifikazio xehakatuko planoan), baina izan, titulartasun
pribatukoa da, dokumentuaren zati idatzian garbi azaltzen den bezala.

VI.-

PROPOSATURIKO ANTOLAMENDUA. DESKRIBAPENA.

1.- Alderdi orokorrak
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“2.02.2 Velasco” hiri-eremuko 1. eta 2. lurzatien garapenerako arkitektura-proiektuak eskailera
eta igogailu bat eraikitzea aurreikusten zuen, Esnabide kalearen eta Zamateteren goiko
aldearen (Seoane Markesaren plaza) arteko oinezkoentzako loturarako, Velascoko pabiloi
zaharren artean zeuden bi eskailerak ordezkatuz. Izan ere, bai eskailerak, bai pabiloiak
eraisteko asmoa zegoen.

Proiektuak, era berean, espazio librearen atzealdean eraikitzekoa zen euste-hormaren azaleko
tratamendua hartzen zuen barne. Tratamendu horretan orobat sartzen zen “2.02.3 Zamatete”
eremuan dauden eraikinetako zokaloa, ondoriozko altxaeraren integrazio formal egokia
lortzeko.

Zokalo hori euste-horma batek osatua da funtsean. Haren gainean, zutabe ilara batek goiko
terrazari eusten dio eta portxe baten aurrealdea eratzen du, han kokatuta dauden lokal multzo
bati sarbidea emanez.

Harresi horren oso-osoko tratamendua gauzatzeko, nolabaiteko afekzio / esku-hartze bat eragin
beharra dago “2.02.3 Zamatete” eremuarekin muga egiten duten titulartasun pribatuko
eraikuntza-espazio edo eraikuntza-elementu horietan, ondoren azalduko dugun moduan.

2.- Eskailera

Eskailerak Zamateteko goiko aldearekin (Seoane Markesaren plazarekin) lotzen du Nabarra
Boua plaza (Esnabide kalearen kotan kokatua). Bi lehorreratze-tranpal ditu, goiko aldean: bat
portxearen mailan eta beste bat goiko plazaren mailan. Zerbitzu osoa eta arrazoizkoa ematea
da haren helburua, oinezko ibilbide ―era berean oso― baten moduan.

Eskaileraren eremuaren eta sarbide-espazioen artean dagoen tartea kontuan izanik, bi
lehorreratzeak hormigoi armatuzko lauza trinkoez osatutako zubi bidez egingo dira; zubiak
maila bietako zorua ukitzera heltzen dira, baina bere egitura ez da haietan bermatzen.
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Haien ezaugarriak grafikoki adierazita ageri dira Plan honi dagozkion planoetan. Besteak beste,
ondoko harresiaren euste-puntu eta elementuak identifika daitezke haietan, eta baita “2.02.3
Zamatete” eremuarekiko lotura-zubiak ere.

Plano horietan irudikatutako zatiaren beheko aldean, euste-horma berria ageri da jada
―Nabarra Boua plazaren atzealdean eraikia eta titulartasun publikokoa―, bere eskailera eta
guzti, bertan bermatuta.

Lan hori oso-osorik dago egina.

3.- Igogailua

Igogailua ere bai: geldialdiak ditu lurpeko aparkaleku publikoaren hiru solairuetan (-3, -2 eta -1
mailetan), plazaren mailan (±0 mailan) eta Seoane Markesaren plazan (+1 mailan).

Igogailu-dorrearen eta aipatu plazaren artean dagoen distantzia kontuan izanik, azken
geldialdiak zubi baten beharra du bi puntuak elkar lotzeko.

Eskailerako zubiekin gertatzen den ez bezala, azken geldialdiko zubiaren luzera dela-eta,
terrazan bermatu beharra dago nahitaez haren buruetako bat. Hori dela eta, bermalekuko baoa
sendotu beharra dago, eta horretarako, hormigoi armatuzko portiko berri bat egin da terrazako
lauzaren azpian.

Haien ezaugarriak grafikoki adierazita ageri dira Plan honi dagozkion planoetan. Besteak beste,
harresi mugakidearen euste-puntu eta elementuak identifika daitezke haietan, eta baita “2.02.3
Zamatete” eremuarekiko lotura-zubiak ere.

Plano horietan irudikatutako zatiaren beheko aldean euste-horma berria ―titulartasun
publikokoa― ageri da jada, Nabarra Boua plazaren atzealdean eraikia, eta eskailera bertan
bermatzen dela.
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4.- Euste-horma eta haren estaldura.

Euste-horma berri zein zaharraren zati handi bat, Nabarra Boua plazaren atzealdean kokatua,
hari atxikita dagoen aipatu eskailera publikoak ezkutatzen du.

Gainerakoa behar bezala tratatu beharra dago, bere osoan, sortutako espazio publikoari
―aipatu harresia parte den espazio horri― estetika- eta ingurumen-baldintza egokiak emateko.

Helburu horrekin, harresia estaliko zuen aluminio-xaflazko sareta bat ―fabrika-obran
altzairuzko profilen bidez ainguratutako aluminiozko egitura batek eutsia― proiektatu zen, eta
baita proiektua aurrera eraman ere.

Horretaz gainera, eta plazako altxaera osoaren tratamenduaren bateratze-irizpide arrazoizko
batekin, portxearen aurrealdea estaltzea ere planteatu da, haren azpitik gauzatutakoaren
luzapen gisa, ainguratutako harresirako. Portxea estaltzeko lana ez da orain artean gauzatu.

Portxe aldeko saretaren eta harresiko saretaren arteko desberdintasunak hainbat dira. Batetik,
azpiegiturako profilek hartzen duten makurdura, harresi-burua goiko terraza baino aurrerago
egoteak sortzen duen desorekaren aringarri. Bestetik, saretaren erdi pareko hutsartea, portxeko
argia eta bistak mantentzeko egina.

Ainguratutako harresia lehengoarekiko aurreratuta egoteak sortzen duen espazioa balkoi gisa
dago itxuratuta eta portxearen zorua luzatu edo zabaltzen du, oinezkoen erabilerarako.

Zoladura, saretari eusten dion azpiegitura metalikoaren gainean ezarria, korrosiaren kontra
babestutako altzairuzko xafla estanpatu bat da, pinturazko akabera duena.

Portxean egun dagoen baranda bere horretan mantenduko da, oinezkoei balkoi aldera sarbidea
emateko ireki beharreko tarteetan izan ezik.
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Ezaugarri horiek guztiak grafikoki adierazita ageri dira Plan honetako planoetan: garbi
antzematen da, adibidez, eskailera eta igogailua “2.02.3 Zamatete” eremuarekin lotzen dituen
zubien kokalekua, eta baita harresiari eta portxearen aitzinaldeari emandako estalduratratamendua ere, haren eraikuntza-irtenbidea barne.

Harresi hori erabat gauzatua dago zati handi batean: Nabarra Boua plazaren atzealdean eta
Esnabide kaleko 18-20-22-24-26 zenbakietako eraikinen atzealdean, adibidez. Gainerakoa
(harresiaren ekialdeko muturra, eraikitzea aurreikusita baina artean gauzatu gabe dagoen
eraikin berriaren atzealdean kokatua) gauzatu gabe dago oraindik.

5.- “2.02.3 Zamatete” eremuaren zonifikazio xehatuaren erregimenaren gaineko
zuzenketak.

Indarreko plangintzak akats batzuk ditu eremu horretako antolamendu xehatuaren
erregimenaren zehaztapenari dagokionez; hala, desadostasun batzuk antzeman dira plangintza
horretako aurreikuspen grafikoen eta idatzien artean.

Akats mota horietako bat, adibidez, hau da: eremu horretako hego-ekialdeko muturrean
―Seoane Markesaren plazako 2, 3 eta 4 zenbakidun eraikinak inguratuz― dagoen espazio /
bidea hiri barruko bide publiko gisa sailkatuta egotea (indarreko plangintzaren planoen arabera).
Gainera, gauzak are gehiago nahasteko, ez da adierazten zein den zehazki kalifikazio grafiko
horren xede den espazioa, ez portxearen mailan (+17,09), ez aipatu plazaren mailan (+20,90).

Modu osagarrian, sailkapen hori ez dator bat 2002ko otsailaren 5ean Pasaiako udalak, batetik,
eta Seoane Markesaren plazako 1., 2., 3. eta 4. zenbakietako eraikinetako jabekideek, bestetik,
izenpetu zuten “4.02.02.3 Zamatete” eremuari buruzko hirigintza-hitzarmenaren ondoriozko
aurreikuspenekin.

Desadostasun horiek ez dute justifikaziorik, indarreko plangintzak ez baitu, inondik ere, puntu
horretan inolako aldaketarik egiteko asmorik.

Horrek guztiak antolamendu xehatuaren erregimena ahalik eta modurik egokienean zehaztu
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beharra justifikatzen du, faktore horiek guztiak modu zuzen eta orokor batean aintzat hartzetik
eta antzemandako akatsen ondoriozko zuzenketatik abiatuta.

Eta horrek justifikatzen du, batetik, aipatu bideari lotutako lursaila zuzkidura publikotzat ez,
baizik eta etxebizitzetarako lurzatiaren zatitzat jotzea. Eta, bestetik, espazio libre publikotzat
sailkatzea Seoane Markesaren plazako 1. zenbakidun eraikinaren ondoan dagoen lurzorua.

Plan honen zonifikazio xehatuaren planoan islatzen dena da horren guztiaren emaitza (“II.1”
planoa).

6.- “2.02.3 Zamatete” eremuaren jabari-erregimenaren gaineko zuzenketa.

Eragindako eremuaren jabari-baldintzek koherenteak izan behar dute zonifikazio xehakatuko
aipatu proposamenekin.

Eta horrekin bat eginez, jabari-baldintza horiek honako, besteak beste, irizpide hauen arabera
zehaztea proposatzen da.

Batetik, Seoane Markesaren plazako 2, 3 eta 4.
etxebizitzetarako lurzatia titulartasun pribatukotzat jotzea.

zenbakietako

eraikinei

lotutako

Bestetik, erabilera publiko bi zortasun mota sortzea etxebizitzetarako lurzati horretan. Horietako
bat, plazaren kota berean (+20,90, etab.) dagoen eremuaren gaineko erabilera publiko
orokorreko zortasun bat, proiektu honetan aurreikusitako lanak gauzatzea barne hartuko duena.
Bigarrena, aipatu igogailu eta eskailera (aurreko 2. eta 3. atalak) mantentzeko beharrezkoak
diren zortasunak, hala nola harresiaren estaldura-lanak (aurreko 4. atala) gauzatzeko,
mantentzeko eta abar beharrezkoak direnak, aipatu lurzatian (+17,09 kotan dagoen portxea)
duten eraginaren araberako baldintzetan eta hedadurarekin.

Azkenik, titulartasun publikotzat jotzea Seoane Markesaren plazako 1. zenbakidun eraikinaren
inguruan antolatutako espazio librea.
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Plan honen jabari- eta erabilera-baldintzen planoan (“II.3” planoa) islatutakoa da horren
guztiaren emaitza.

VII.-

PROPOSATURIKO ANTOLAMENDUA GAUZATZEKO IRIZPIDEAK.

Irizpide horiek Plan Berezi honen “2.- Gauzatzea antolatzeko eta kudeatzeko gidalerroen
azterlana” dokumentuan azaldutakoak dira. Hona hemen horietako batzuk:
*

“AA.2.02.3” jarduketa-eremu isolatua mugatzen da, Seoane Markesaren plazako 2, 3 eta
4. zenbakidun eraikinekin lotutako etxebizitzetarako lurzatiaren zati desberdinetan
eraginez. Hona hemen, banan-banan aipatuta, zati horiek:

:
-

Seoane Markesaren plazako kota (+20,90), Plan honetako planoetan (“II.3” planoan)
azaltzen diren mugak eta luze-zabalera dituena.
Herritarrei espazio horren erabilera orokorra eta irekia egiteko aukera eskaintza da
haren helburua.

-

Beheko portxearen kota (+17,09) eta paramentu bertikala, Plan honetako planoetan
(“II.2”, “II.3”, “II.4” eta “II.5” planoetan, hain zuzen) azaltzen diren mugak eta luzezabalera dituena.
Aipatu harresiaren estaldura-lanak gauzatzea eta gero
mantentzea ahalbidetzea eta bermatzea da haren helburua.

-

baldintza

egokietan

Aipatu etxebizitzetarako lurzatiaren sestraren azpian dauden zatiak, Nabarra Boua
plazaren atzealdean eta mendebaldeko muturrean erabat gauzatuta ―eta ekialdeko
muturrean, berriz, gauzatzeko― dagoen euste-hormaren ainguraketa- eta/edo bermeelementuek erasandakoak.

*
Jarduketa-eremu isolatu horretan desjabetze bidez jardutea aurreikusten da, planteatutako
jarduketek eragindako titulartasun pribatuko lursail eta ondasunak erabili ahal izateko
helburuarekin. Planteatutako jarduketen artean, honako hauek sartzen dira:
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-

Egungo igogailu eta eskailera, hala nola Nabarra Boua plazaren atzealdean eta
mendebaldeko muturrean erabat gauzatuta ―eta ekialdeko muturrean, berriz,
gauzatzeko― dagoen euste-horma finkatzea eta mantentzea.
Seoane Markesaren plazan (+20,90) erabilera publikoko zortasuna finkatzea.
Harresia estaltzeko proposatutako lanak eta egiteko daudenak gauzatzea, mantentzelanak barne. Hartarako behar den zortasunak eragin zuzena du bai beheko portxean
(+17,09), bai Plan honen planoetan zedarritzen den paramentu bertikalean.
Helburu horiek lortzea bada xedea, justifikatua dago hartarako behar den erabilera
publikoko zortasuna sortzea, jarduketa horiek eragindako titulartasun pribatuko lursail eta
ondasun guztietan eraginez.
*

Jarduketa-eremu isolatu horretan herri-lan arruntaren proiektu bat formulatzea aurreikusten
da, harresiko estaldura-lan horien ―artean gauzatu gabeak― edukia eta norainokoa behar
besteko zehaztasunez zehaztu ahal izateko.

VIII.- PROPOSATURIKO ANTOLAMENDUAREN BIDERAGARRITASUNA.

Plan honetako “4.- Bideragarritasun ekonomiko-finantzarioaren azterlana” dokumentuan,
proposaturiko antolamendua gauzatzearekin loturiko inplikazio ekonomikoak adierazten dira,
gauzatze horri dagozkion kostuak barne.

Esparru horren barruan, dokumentu horretan, Plan Bereziaren eta haren proposamenen
bideragarritasuna justifikatzen da.

IX.-

PLAN
BEREZIAREN
EGOKITASUNA
AURREIKUSPENEN ZEHAZPENEAN.

BERTAN

PLANTEATURIKO

Orain arte azaldutakoaren arabera, hau da Plan Berezi honen helburua: indarreko hirigintza
plangintzan eta bereziki Pasaiako Plangintzako Arau subsidiarioen Aldaketan ―2005eko
abuztuaren 2ko foru ebazpen bidez behin betiko onartutako “2.02 Zamatete” Hirigintzako Eskuhartze Eremuko “2.02.01 Portuko Etxeak”, “2.02.02 Velasco”, eta “2.02.03 Zamatete” Hirieremuei buruzkoan― ezarritako aurreikuspenak berregokitzea eta/edo zuzentzea.
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Berregokitze eta zuzenketa horiek denek eragiten dute 2006ko ekainaren 30eko Lurzoruari eta
Hirigintzari buruzko indarreko Legearen 56. artikuluak xedatutakoaren arabera Plan Bereziak
eragindako esparruaren antolamendu xehatuaren zehaztapen arautzaileen berezko izaera
duten aurreikuspenetan.

Hori dela eta, aipatu Legearen 104. artikuluan ezarritakoaren arabera, besteak beste, orain
eragindako aurreikuspen hauek bezalakoen gaineko aldaketa eta/edo zuzenketa Plan Berezi
hau bezalako baten bidez plantea daiteke.

Bukatzeko, beraz, esan daiteke Plan hau formalki egokia dela bertan planteatzen diren
helburuak lortzeko.

X.-

PLANTEATURIKO PROPOSAMENEN LABURPENA.

Aurreko epigrafeetan azaldutakoaren arabera, Plan Berezi honek indarreko hirigintzaplangintzak eragindako esparrurako ezarritako aurreikuspen batzuk aldatu eta/edo zuzendu eta
gainerakoak finkatu beharra aurreikusten du.

Hala, indarreko hirigintza-erregimenaren zati handi bat finkatzearekin batera, hura aldatzea
eta/edo zuzentzea proposatzen da, honako gai hauei dagokienez:

*

Nabarra Boua plazak eratzen duen espazio publikoa ―atzealdeko harresia barne―
estetika- eta ingurumen-baldintza egoki batzuez hornitzeko eta, zehazkiago, harresi hori,
bere osoan, aipatu helburua erdiesteko beharrezko baldintzetan tratatzeko egokiak diren
antolamendu-proposamenen zehaztapena.

*

Aurreko antolamendu-proposamenak behar bezala gauzatzeko beharrezkoak diren
proposamen zehaztapena. Helburu horrekin, “AA.2.02.3” jarduketa-eremu isolatua
zedarritzen da eta bertan desjabetze bidez esku-hartzea aurreikusten da, Seoane
Markesaren plazako 2., 3. eta 4. zenbakidun eraikinekin loturiko bizitegi-lurzatian
proiektaturiko lanak gauzatzeko eta mantentzeko beharrezkoa den zortasuna sortzeko
helburuarekin.
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*

Seoane Markesaren plazan eta, zehazkiago, plaza horretako 1., 2., 3. eta 4. zenbakidun
eraikinen inguruan indarrean dagoen zonifikazio xehatua zuzentzea.

*

Plan Bereziaren eremurako indarrean dagoen hirigintza-plangintzan ezarritako jabari- eta
erabilera-baldintzak zuzentzea eta/edo osatzea, aurreko proposamenetara egokitze aldera.

Donostia/San Sebastián, 2015eko martxoa

Santiago Peñalba
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1. eranskina
"2.02.3. ZAMATETE" EREMURAKO ARAU PARTIKULARRA
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(PASAIAKO ARAU SUBSIDIARIOAK)
(Diputatu Kontseiluaren Onespen Akordioa, 2005eko abuztuaren 2koa)
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Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

222. zenbakia

Data: 23-11-2005

22412. orrialdea

HIRIGINTZA ALORREKO FITXAK
HIRIGINTZAKO ESKU-HARTZEKO ESPARRUA (H.E.E.): ZAMATETE - 2.02
1. HIRIGINTZA ALORREKO INFORMAZIOA. EZAUGARRI OROKORRAK
1.1. Plangintzaren berri.
Hirigintzako Esku-hartzeko Esparru honek inoiz inongo hirigintza-partzelaziotan sartu ez diren
«Zamateteko Poligono» zaharreko lurrak hartzen ditu; hots, beren hasierako landa-partzelazioari
eusten diotenak.
—Plan Orokorraren zehaztapenak.
1954ko Plan Orokorraren zonifikazioaren arabera, «Zamatete» H.E.E.-a Lorategi-Hiri, Transiziozona, Hirigune eta Eremu Berezi gisa kalifikaturiko lurrek osatuko lukete.
—Garatutako Plangintza.
Esparru horretan izapidetu den Plan bakarra 1966ko urriaren 21ean behin betiko onarpena jaso
zuen Zamateteko Plan Partziala izan zen. Geroago, aldaketa puntual bat izapidetu zen, 1967ko
urriaren 24an behin betiko onartua, «Portuko Etxeak» (01. H.E.) eremuko partzelaren bolumengehiketari zegokiona.
1.2. Hiri-egitura.
Hiri-egiturak bi ezaugarri nagusi ditu: batetik, eremuaren goiko eta beheko aldeen artean kotadesberdintasuna egotea (16 metro pasa), eta, bestetik, lur gehienek hiri-garapenik ez izatea.
Urbanizatuta dagoen aldeak, Zamateteko industrialde zaharrean sartuta, aurrez aurre dauka, bere
beheko aldea, Esnabide kalea.
Goiko aldean, hiri-egiturak eta bere bide-sare eskasak irisgarritasun hobea dute mendebalderantz,
Daniel Castelao kalearen bitartez, Arrantzaleen Auzoan jada (ondoko eremuan). San Pedro
alderako irisgarritasuna, berriz, askoz okerragoa da, Morales Oliver Plazan (Salbio-n) erradio
txikiko biragune batez amaitzen den eta gutxi urbanizatuta dagoen bide batetik zehar egiten baita.
Eremu horretako alderdi urbanizatu gabeak erdi-landa izaerako bide eta bidexka gutxi batzuk baino
ez ditu, batez ere Pasaiako itsasargiko bidean eta San Pedroko hirigune historikoaren aldean.
1.3. Parametro kuantitatiboak.
—Azalera: 41.300 m².
—Biztanleak (1991): 872 pertsona.
—Familiak (1991): 256.
—Etxebizitzak: 273.
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* Lehenak: 256.
* Bigarrenak: 3.
* Hutsak: 14.
—Batez besteko familia-osaketa: 3,5 pertsona familiako.
—Biztanle-dentsitatea: 215,3 biztanle/Ha.
—Etxebizitza-dentsitatea: 67,4 etxebizitza/Ha.
2. HIRIGINTZA-ARAUBIDEA
2.1. Kalifikazioa.
Hiri-lurzorua.
2.2. Kalifikazio globala.
Eraikuntza Irekiko Bizitegia.
3. EREMUEN MUGAKETA
Arau Subsidiario hauen ondorioetarako, Hirigintzako Esku-hartzeko Eremu hau sei (6) Hiri-eremu
desberdinetan antolatuta dago:
—Zamatete 01 Hiri-eremua: «Portuko Etxeak».
—Zamatete 02 Hiri-eremua: «Velasco».
—Zamatete 03 Hiri-eremua: «Zamatete».
—Zamatete 04 Hiri-eremua: «Estrataldea».
—Zamatete 05 Hiri-eremua: «Mirasol».
—Zamatete 06 Hiri-eremua: «Langa».

ZAMATETE 01 HIRI-EREMUA- 2.02.1
«Portuko Etxeak»
(…)

ZAMATETE 02 HIRI-EREMUA - 2.02.2
«Velasco»
(…)
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ZAMATETE 03 HIRI-EREMUA - 2.02.3
«Zamatete»
1. PROPOSATURIKO ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURUAK
—Egungo eraikuntza-aprobetxamenduak finkatzea.
—Eremuko erabilera onargarriak zehaztea.
—Ondoko eremuetarako bideak eta irisgarritasuna hobetzea.
2. HIRIGINTZA-ARAUBIDEA
2.1. Kalifikazio xehatua.
—Bizitegi-erabilerako lurzatiak:
* Eraikuntza irekiko bizitegi-lurzatiak.
* Lurzoru libre pribatua.
—Komunikazio-sistema:
* Tokiko hiri-bideak
* Espaloiak eta oinezkoentzako eremuak.
—Espazio libreetako sistema:
* Espazio libre arruntak.
2.2. Azalerak.
* Eremuaren azalera osoa: 7.418 m².
* Bizitegi-lurzatiaren azalera: 2.952 m².
* Lurzoru libre pribatuaren azalera: 898 m².
* Bide, espaloi eta oinezkoentzako eremuen azalera: 2.998 m².
* Espazio libre arrunten azalera: 570 m².
3. ORDENANTZA XEHATUAK
3.1. Antolamenduaren oinarrizko zehaztapenak.
—Seoane Markesaren plazako 1., 2., 3. eta 4. zenbakidun blokeetan, lau eraikinak eta erdisotoa
finkatzea.
—Erdisoto horietan, industria- eta merkataritza-erabilerak debekatzea.
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—Oinezkoentzako eremuak, bideak eta gune libreak berriro urbanizatzea.
—Teilatupeko etxebizitzak legeztatzea.
3.2. Aprobetxamendu-, eraikuntza-, jabari- eta erabilera-baldintza partikularrak.
3.2.1. Aprobetxamendua.
—Egungo eraikuntza-aprobetxamendua
aprobetxamendua agortuz.

finkatzen

da,

eremuari

emandako

hirigintza-

3.2.2. Eraikuntza.
—2, 3, 4. zenbakidun blokeen azpiko erdisotoko oina legeztatzen da.
—Eraikitako azaleran eta etxebizitza kopuruan gehikuntzarik ez dakarten mantentze-lanak eta
barne-birmoldaketak baino ez dira baimenduko.
—1. blokean dagoen sotoko oina legeztatu da.
3.2.3. Erabilera.
—Berezko erabilera, Eraikuntza irekiko bizitegia.
—Aplikatu beharreko Erabilera-erregimen orokorra Hirigintza Arauen 3.2.2. sekzioko 11.A.3
artikuluan eta Laugarren Tituluan definitutakoa da, ondorengo zehaztasun hauek eginda:
Baimendutako erabilerak:
* 1. kategoriako jarduerak.
* Trastelekuak eta 1. zenbakidun eraikineko eranskinak (Seoane Markesaren plaza) soto-oinean.
* Trastelekuak eta garajeak (ibilgailu-zaintza) erdisoto-oinean (Seoane Markesaren plazako 2., 3.
eta 4. zenbakidun eraikinak).
* Hirugarren sektoreko merkataritza-jarduerak beheko oinean.
* Hirugarren sektoreko bulegoak beheko eta lehen oinetan.
Debekatutako erabilerak:
* Industria-erabilerak.
—Lurzoru libreak eta bide pribatuek beren kalifikazioari dagokion erabilera izango dute, baina
biltegiratze-erabilera espresuki debekaturik dute. Jabetzaren erantzukizuna izango da segurtasuneta estetika-baldintzak behar den egoeran mantentzea.
—2., 3., 4. zenbakidun blokeen artean eta erdisotoaren eta kalearen gainean dagoen plataforma
aisialdi eta jolaserako erabiliko da, ondoko eremuan (Zamatete 02 «2. Lurzatian») sortzen den
plataformari lotuta.
3.2.4. Jabaria.
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—Bizitegi-erabilerako lurzatiak eta Seoane Markesaren plazako 1. zenbakidun eraikinari
erantsitako lurzoruak jabari pribatukoak izango dira.
—Hiri-bideak, oinezkoentzako eremuak eta espazio berde arruntak jabari publikokoak dira.
—2., 3. eta 4. zenbakidun blokeen artean eta erdisoto-oinaren gainean erabilera publikoko
zortasuna mantenduko da
3.3. Ekipamendu- eta urbanizazio-baldintzak.
—Espazio libre arrunten urbanizazioa ondoko lorategiarekin koordinazioan egingo da. Lorategia
udal eskolen eta Itsas Arrantzako Ikastetxe Politeknikoaren aurrean dago.
—Bideen berrurbanizatzeak eraginkorki ordenatuko ditu lurgaineko aparkaleku-tokiak.
—Zortasun-eremuko mantentze- eta urbanizatze-lanak ezarritako zortasunean edo haren ordezko
akordioan xedatutako baldintzen arabera arautuko dira.
4. PLANGINTZA- ETA KUDEAKETA-BALDINTZAK
—Plangintza.
Arau Subsidiario hauek eremu honi emandako antolamenduak Zamateteko lehen Plan Partzialean
jasotzen ez ziren eraikuntza-garapenak legeztatzea dakar. Arau hauek bere egiten dute, erdisotoen
kasuan, Plan Partzial zaharrak proposatutako jardueren antolamendua, eta horregatik, han aurrera
eraman diren eta Planarekin bat ez datozen jarduerak «antolamenduaren kontrako»-tzat jo behar
dira».
—Urbanizazioa.
* Jabari Publikoko lurzoruetan, Udalak gauzatuko ditu berrurbanizatze-lanak (hitzarmenak,
kontribuzio bereziak, e.a.)
* Erabilera publikoko zortasuna duten lurzoru pribatuetan zortasun-akordioan erabakitakoari
jarraituko zaio.
—Eraikuntza.
* Eraikuntza-unitate bat edo gehiago ordezkatuz gero, Barne Erreformarako Plan Berezi bat idatzi
eta onartzea exijitu ahal izango da. Guztiarekin ere, Xehetasun Azterlan bat idaztea exijituko da.
* Edozein kasutan, beregana daitekeen aprobetxamendua plangintzak baimentzen duen
aprobetxamenduaren % 85 izango da.
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ERANSKINA

2. eranskina
PASAIAKO ARAU SUBSIDIARIOETAKO “2.02.02 VELASCO” H.E.E.-AREN PLANGINTZA,
KUDEAKETA ETA URBANIZAZIOA ALDATZEKO HIRIGINTZA-HITZARMENAREN
HIRUGARREN ERANSKINA
(Udalaren osoko bilkura, 2013ko martxoaren 7koa)
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ERANSKINA

3. eranskina
“4.02.02.3 ZAMATETE” EREMUARI DAGOKION HIRIGINTZA-HITZARMENA, BATETIK
PASAIAKO UDALAK ETA BESTETIK SEOANE MARKESAREN PLAZAKO 1., 2., 3. ETA 4.
ZENBAKIDUN BIZITEGI-ERAIKINETAKO JABEKIDEEK IZENPETUA.
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Dokumentua
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AURKIBIDEA

I.-

Dokumentu honen helburua.

II.-

Antolamendu-proposamenak eta, antolamendua gauzatzearen ondorioetarako, dagokion
edo dagozkion jarduketa-motekin dituzten loturak.

III.-

Planteaturiko lanak proiektatzea eta gauzatzea.

IV.-

Antolamendu-proposamenak gauzatzeko programazioa.
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I.-

DOKUMENTU HONEN HELBURUA.

Dokumentu honen helburua da Plan Berezi honetan ―eta Planak ukitzen duen esparrurako―
proposatzen den hirigintza-antolamendua antolatzeko eta kudeatzeko jarraibideak zehaztea,
bereziki honako gai hauekin zerikusia dutenak:

*

Antolamendu-proposamenak eta, antolamendua gauzatzearen ondorioetarako, dagokion
edo dagozkion jarduketa-motekin dituzten loturak.

*

Planteaturiko lanak proiektatzea eta gauzatzea.

*

Antolamendurako proposamenak gauzatzeko programazioa.

Ondoko epigrafeetan, gai horien inguruan esku hartzeko jarraibideak azaltzen dira.

II.- ANTOLAMENDU-PROPOSAMENAK
ETA,
ANTOLAMENDUA
GAUZATZEAREN
ONDORIOETARAKO, DAGOKION EDO DAGOZKION JARDUKETA-MOTEKIN
DITUZTEN LOTURAK. DESJABETZE BIDEZKO ESKU-HARTZEA.

Indarrean dagoen hirigintza-legegintzan ezarritako irizpideen arabera, planteaturiko
antolamendu-proposamenak gauzatzeak honako proposamen hauek zehaztea justifikatzen du:

1.- Planteaturiko helburuei, batetik, eta ukitutako ingurunean indarrean dagoen hirigintzaerregimenari, bestetik, dagozkion ezaugarri eta baldintzak batera hartzeak planteaturiko
proposamenak jarduketa isolatuei dagozkien berezko baldintzekin uztartuz gauzatzea
justifikatzen du.

Helburu horrekin zedarritzen da “AA.2.02.3” jarduketa-eremu isolatua, proiektu honetako
“II. 2. Jabari- eta erabilera-baldintzak”· izeneko planoan islatzen diren baldintzetan. Hain
zuzen ere, jarraian aipatzen diren toki hauetan du eragina:
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*

Seoane Markesaren plazan (+20,90 kota), Plan honetako planoetan (“II.3” eta
abarrekoetan) zehazten diren muga eta hedadurarekin.

*

+17,09 kotan dagoen portxean; gutxi gorabehera, 543 m²-ko azalera du.

*

Nabarra Boua plazako atzealdeko harresia estaltzeko aurreikusitako eta artean
egiteko dauden lanek ukitzen duten paramentu edo zokalo bertikalean.

*

Seoane Markesaren plazako 2., 3. eta 4. zenbakidun eraikinei atxikitako bizitegilurzatiaren sestraren azpiko zatietan, Nabarra Boua plazaren atzealdean eta
mendebaldeko muturrean erabat gauzatua ―eta ekialdeko muturrean, berriz,
gauzatzeko― dagoen euste-hormaren ainguraketa- eta/edo berme-elementuek
ukitutakoetan.

2.- Jarduketa-eremu isolatu horretan desjabetze bidez jardutea aurreikusten da, Pasaiako
Udalak honako lan eta jarduketa hauek ―hots, dagoeneko eraikita dauden eskailera eta
igogailua mantentzeko lanek, Nabarra Boua plazaren atzealdean eraikita dagoen eustehorma mantentzeko lanek, eta horma hori tratatzeko eta estaltzeko lanak gauzatzeko eta
mantentzeko lanek― eragindako lurrak eta/edo elementuak erabili ahal izan ditzan.

Seoane Markesaren plazako 2., 3., eta 4. zenbakidun eraikinei loturiko lurzatian, eraikin
horiek ukitzen dituzten zatietan egin beharreko lan eta jarduketak gauzatzeko eta
mantentzeko behar den zortasun publikoa eratzea da desjabetze hori zehaztu eta
sustatzeko arrazoia. Honako toki hauetan du eragina: Seoane Markesaren plazan (+20,90
kota); +17,09 kotan dagoen portxean; jarduketa-esparru isolatu horretan sartutako zokalo
edo paramentu bertikalean; bizitegi-lurzati horretako sestraren azpian dauden zatietan,
Nabarra Boua plazaren atzealdean eta bere mendebaldeko muturrean ―eta ekialdekoan
oraindik gauzatu gabe― dauden ainguraketa- eta/edo berme-elementuek eragindakoetan.

3.- Bestalde, Plan honetan zonifikazio xehatuaren eta “2.02.3 Zamatete” eremuaren jabari- eta
erabilera-erregimenaren zehaztapen arautzaileen zuzenketari loturik dauden gainerako
aurreikuspenak gauzatzeak ez du inongo proposamen espezifikoren zehaztapenaren
beharrik, zuzenketa horiek eta “4.02.02.3 Zamatete” eremuari buruzko 2002ko otsailaren
5eko hirigintza-hitzarmenak ―batetik Pasaiako Udalak eta bestetik Seoane Markesaren
plazako 1., 2., 3. eta 4. zenbakidun bizitegi-eraikinetako jabekideek izenpetuak― egiten
dituen proposamenak bat datozen neurrian.
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III..-

PLANTEATURIKO LANAK PROIEKTATZEA ETA GAUZATZEA.

Plan Berezi honetan aurreikusitako lanak ―Nabarra Boua plazaren atzealdean dagoen horma
tratatzeko eta estaltzekoak― behar bezala definitu eta zehaztu ahal izateko, herri-lan arrunteko
proiektu bat formulatu eta izapidetu beharra dago, gaian indarrean dagoen legerian (indarreko
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legearen 195. artikuluan eta abarretan) ezarritako irizpideen
arabera.

Proiektuak Pasaiako Udalak sustatua behar du izan.

Era berean, helburu horrekin proiektaturiko lanak gauzatzeko kostuak aipatu Udalak ordaindu
behar ditu, “2.02.2 Velasco” eremurako aurreikusten den hirigintza-garapenean izan dezaketen
eraginaren kaltetan izan gabe.

IV

ANTOLAMENDU-PROPOSAMENAK GAUZATZEKO PROGRAMAZIOA.

“AA.2.02.3” jarduketa isolatuaren barruan sustatu beharreko proiektua urte beteko epean
formulatzea aurreikusten da, Plan Berezi hau, behin betiko onespena jaso ondoren, indarrean
sartzen den unetik zenbatzen hasita.
Halaber, herri-lan arrunteko proiektu hori urte bateko epean formulatzea aurreikusten da, Plan
Berezi hau, behin betiko onespena jaso ondoren, indarrean sartzen den unetik zenbatzen
hasita.

Donostia/San Sebastián, 2015eko martxoa
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Dokumentua
“3. HIRIGINTZA-ARAUAK”
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AURKIBIDE OROKORRA

LEHEN TITULUA
PLAN BEREZI HAU APLIKATZEARI BURUZKO XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua-

Esku-hartzearen esparrua.

2. artikulua-

Indarrean sartzea eta indarraldiaren baldintzak.

3. artikulua-

Plan Berezi hau formulatzeko eta haren proposamenak zehazteko esparru
arauemailea.

4. artikulua-

Planaren dokumentuak eta haien arau-irismena.

BIGARREN TITULUA
HIRIGINTZA-ANTOLAMENDU XEHATUAREN ERREGIMENA.

5. artikulua-

Hirigintza-antolamendu xehatuaren erregimena.

6. artikulua-

Ondoriozko lurzatien jabari-erregimena.
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HIRUGARREN TITULUA
HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUA GAUZATZEKO ERREGIMENA

7. artikulua-

Planteaturiko antolamendu-proposamenak gauzatzeko erregimen orokorra.

8. artikulua-

Planteaturiko lanak proiektatu, gauzatu eta ordaintzeko erregimena.

9. artikulua-

Erabilera publikoko zortasuna duten titulartasun pribatuko lurrak eta elementuak
mantentzeko erregimena.
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LEHEN TITULUA
PLAN BEREZIA HAU APLIKATZEARI BURUZKO XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua- Esku-hartzearen esparrua

1.- Plan Berezi honen esku-hartzearen esparrua “2.02.3 Zamatete” hiri-eremua da, Pasaiako
Arau Subsidiarioetan zedarritua (2005eko abuztuaren 2an behin betiko onartutako
Aldaketa).

2.- Edonola ere, esparru hori ondoko “2.02.2 Velasco” eremura ere hedatzen dela ulertu behar
da, Plan honetako proposamenek eragiten dioten neurrian.

2. artikulua-

Indarrean sartzea eta indarraldiaren baldintzak

1.- Plan hau indarrean sartuko da behin betiko onartua izan eta indarreko legedian ezarritako
argitalpen-betebeharrak bete ondoren, eta indarrean iraungo du ezeztatua ez den
bitartean.
2.- Plan honetako zehaztapen bat edo bat baino gehiago deuseztatzeak, ezeztatzeak edo
aldatzeak ez dio gainerako zehaztapenen baliozkotasunari ezertan eragingo, salbu
zehaztapen horietakoren bat aplikatu ezina gertatzen denean besteekiko erlazio edo
mendekotasunagatik.

3. artikulua- Plan Berezi hau formulatzeko eta haren proposamenak zehazteko esparru
arauemailea.

1.- Plan hau esparru juridiko-urbanistiko orokorrak Pasaiako Plangintzako Arau Subsidiarioen
Aldaketa dokumentuan ―2005eko abuztuaren 2ko foru ebazpen bidez behin betiko
onartutako “2.02 Zamatete” Hirigintzako Esku-hartze Eremuko “2.02.01 Portuko Etxeak”,
“2.02.02 Velasco”, eta “2.02.03 Zamatete” Hiri-Eremuei buruzkoan― ukitzen duen
eremurako eratzen duen esparru arauemailearen barruan formulatzen da.
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2.- Arau Subsidiarioen Aldaketa horretan xedatutako aurreikuspenek indarrean iraungo dute
are Plan Berezi hau behin betiko onartua izan eta indarrean sartu ondorenean ere, Plan
honetan planteaturiko aldaketek, osaketek eta/edo zuzenketek ukitzen dituzten arauen
salbuespen bakarrarekin.

4. artikulua- Planaren dokumentuak eta haien arau-irismena
1.- Plan Berezia osatzen duten dokumentuak

Plan honetako proposamenak honako dokumentu hauetan daude sartuta:

*

“1. Memoria”.

*

“2. Gauzatzea antolatzeko eta kudeatzeko gidalerroen azterlana”.

*

“3. Hirigintza-arauak”.

*

“4. Bideragarritasun ekonomiko-finantzarioaren azterlana”.

*

“5. Planoak”:
-

I. Informazio-planoak.

-

II. Antolamendu-planoak.

2.- Dokumentuen izaera arauemailea

Plan honen arautze-edukia aurreko 1. atalean aipaturiko dokumentuek zehazten badute ere, “2.
Gauzatzea antolatzeko eta kudeatzeko gidalerroen azterlana”, “3. Hirigintza-arauak”
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dokumentuak eta 5. dokumentuko “II. Antolamendu-planoak” planoak dira, espezifikoki,
hirigintzako esku-hartzea arautzeko izaera dutenak, eta, beraz, haien xedapenetara egokitu
beharko da nahitaez esku-hartzea.

Gainerako dokumentuek, funtsean, izaera adierazgarria, erreferentziakoa edo justifikagarria
dute, eta, beraz, haien edukiaren eta aurretik aipaturikoen artean inolako kontraesanik egonez
gero, lehenengo horiek izango dute lehentasuna.

3.- Dokumentuen arteko desadostasunak

Eskala ezberdinetan eginiko izaera arauemaileko planoen artean hirigintza zehaztapen jakin
baten inguruan desadostasunik balego, eskala handienean eginiko planoetan zehaztutakoa
nagusituko da, desadostasuna azken horietako edukien akats material nabarmen bati zor
zaionean izan ezik.

BIGARREN TITULUA
HIRIGINTZA-ANTOLAMENDU XEHATUAREN ERREGIMENA

5. artikulua- Hirigintza-antolamendu xehatuaren erregimena.

1.- Plan Berezi honen xede den esparruaren hirigintza-antolamendu xehatuaren erregimena
Pasaiako Plangintzako Arau Subsidiarioen Aldaketan ―“2.02 Zamatete” Hirigintzako Eskuhartzearen esparruko “2.02.01 Portuko Etxeak”, “2.02.02 Velasco” eta “2.02.03 Zamatete”
Hiri-eremuei buruzkoa, 2005eko abuztuaren 2ko foru-ebazpen bidez behin betiko
onartua― ezarritakoa da, Plan Berezi honetan bertan planteaturiko aldaketa, osaketa eta
zuzenketek ukitutako gaietan izan ezik.

2.-. Plan honetan proposaturiko antolamenduaren ondoriozko antolamendu xehatuko zona edo
azpi-zonak Plan Berezi honetako “5. Planoak” dokumentuko “II.1 Zonifikazio xehatua”
planoan agertzen direnak dira.
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3.- Aurreikusitako eta/edo antolaturiko lurzatiei izendatutako hirigintza-eraikigarritasuna
Pasaiako Plangintzaren Arau Subsidiarioen aipatu Aldaketan horretan ―“2.02 Zamatete”
Hirigintzako Esku-hartzearen esparruko “2.02.01 Portuko Etxeak”, “2.02.02 Velasco” eta
“2.02.03 Zamatete” Hiri-eremuei buruzkoa, 2005eko abuztuaren 2ko foru-ebazpen bidez
behin betiko onartua― ezarritakoa da.

4.- Esparruan baimendutako eraikinen formari buruzko baldintza arautzaileak ere (sestra
gaineko eta azpiko oinen okupazioa; sestra gaineko eta azpiko oinen kopurua; altuera;
lerrokadura; eta abar) Arau Subsidiarioen Aldaketako dokumentu horretan ezarritakoak
dira.

6. artikulua- Ondoriozko lurzati eta espazioen jabari-erregimena.

1.- Antolamendu xehatuaren ondoriozko lurzati eta espazioen jabari-erregimena Pasaiako
Plangintzako Arau Subsidiarioen aipatu Aldaketan ―“2.02 Zamatete” Hirigintzako Eskuhartzearen esparruko “2.02.01 Portuko Etxeak”, “2.02.02 Velasco” eta “2.02.03 Zamatete”
Hiri-eremuei buruzkoa, 2005eko abuztuaren 2ko foru-ebazpen bidez behin betiko
onartua― ezarritakoa da, Plan Berezi honetan bertan planteaturiko aldaketa, osaketa eta
zuzenketek ukitutako gaietan izan ezik.

2.- Aldaketa, osaketa eta zuzenketa horiek Plan Berezi honetako “5. Planoak” dokumentuko
“II.2 Jabari- eta erabilera-baldintzak” planoan agertzen direnak dira.

3.- Seoane Markesaren plazako 1., 2., 3. eta 4. zenbakidun eraikinei loturiko bizitegi-lurzatiak
erabilera publikoko zortasuna dute, aipatu “II.2 Jabari- eta erabilera-baldintzak” planoan
zehazten diren baldintzetan eta hedadurarekin. Zortasun horrek honako hauetan du
eragina:

A.- Seoane Markesaren plazako kotan (+20,90). Herritarrei espazio horren erabilera
orokorra eta irekia egin ahal izateko aukera eskaintzea du helburu. Horren osagarri,
Nabarra Boua plazaren atzealdean dagoen harresiaren tratamendu- eta estalduralanak ―proiektu honetan aurreikusiak― gauzatzeko beharrezkoak diren gaitasunak
hartzen ditu barne.
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B.- Beheko portxearen kotan (+17,09) eta Nabarra Boua plazaren atzealdean dagoen
harresia estaltzeko aurreikusita eta artean gauzatu gabe dauden lanek ukitzen duten
paramentu bertikalean. Lan horiek gauzatu ahal izatea eta, halaber, gero baldintza
egokietan mantendu ahal izatea du helburu.

Zortasun horrek eragina du paramentuaren hainbat zatitan eta zati horiek beharbeharrezkoak dira honako helburu hauek betetzeko:
*
*

Egungo igogailu eta eskailera finkatu eta mantentzeko.
Harresi horren tratamendu- eta estaldura-lanak, proiektu honetan aurreikusiak,
gauzatu eta mantentzeko.

C.- Seoane Markesaren plazako 2., 3. eta 4. zenbakidun eraikinei loturiko bizitegilurzatiaren sestraren azpian dauden zatietan, Nabarra Boua plazaren atzealdean eta
aldamenetan aurreikusita eta bere ekialdeko muturrean ez beste alde guztietan
dagoeneko gauzatuta dagoen harresiaren ainguraketa- eta/edo berme-elementuek
eragindakoetan.

Erabilera publikoko zortasunak euste-horma hori baldintza egokietan mantenduko
dela bermatzea du helburu.

HIRUGARREN TITULUA
HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUA GAUZATZEKO ERREGIMENA.

7. artikulua-

Planteaturiko antolamendu-proposamenak gauzatzeko erregimen orokorra.

1.- “AA.2.02.3” jarduketa-esparru isolatua zedarritzen da, Seoane Markesaren plazako 2., 3.
eta 4. zenbakidun eraikinei loturiko bizitegi-lurzatiaren zatietan eragina duena.
Esparru hori Plan Berezi honetako “5. Planoak” dokumentuko “II.3 Kudeatze- eta gauzatzebaldintzak” planoan dago mugatua. Besteak beste, honako hauek hartzen ditu barne:
*

Seoane Markesaren plaza (+20,90 kota), Plan honetako planoetan azaltzen den muga
eta luze-zabalarekin.

*

+17,09 kotan dagoen portxea.
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*

Plano horretan islatutako paramentu edo zokalo bertikala.

*

Aipatu bizitegi-lurzati horretako sestraren azpian dauden zatiak, Nabarra Boua
plazaren atzealdean eta aldamenetan aurreikusita eta bere ekialdeko muturrean ez
beste alde guztietan dagoeneko gauzatua dagoen harresiaren ainguraketa- eta/edo
berme-elementuek eragindakoak.

2.- “AA.2.02.3” jarduketa-eremu isolatu horretan desjabetze bidez jardungo da, aurreko 6.
artikuluko 3. atalean aipaturiko erabilera publikoko zortasuna sortzeko helburuarekin.
Proiektu honetan aurreikusitako lanek eragindako +17,09 (portxea) kotan eta harresiko
paramentu edo zokalo bertikalean, zortasun horrek egungo igogailua eta eskailera finkatu
eta mantendu, eta harresi hori tratatu eta estaltzeko aurreikusitako lanak gauzatu eta
mantendu ahal izateko behar den hedadura izango du soilik.

Era berean, aipatu bizitegi-lurzati horren sestraren azpian dauden zati horietan ―Nabarra
Boua plazaren atzealdean eta aldamenetan aurreikusita eta bere ekialdeko muturrean ez
beste alde guztietan dagoeneko gauzatuta dagoen harresiaren ainguraketa- eta/edo
berme-elementuek eragindakoak―, zortasunak egiaz gauzatu edo gauzatuko diren
ainguraketa-elementu guztiak behar bezala mantentzeko beharrezkoak diren hedadura eta
irismena izango ditu. Plan honetako dagozkion planoetan (“II.2”, “II.3”, eta abarretan) horri
buruz dauden aurreikuspenek izaera orientagarri hutsa dute, elementu horien
existentziaren adierazgarri.

Desjabetze-proiektu hori Pasaiako Udalak sustatuko du.

8. artikulua- Planteaturiko lanak proiektatu, gauzatu eta ordaintzeko erregimena.

1.- Herri-lan arrunteko proiektu bat formulatu eta onartuko da, Nabarra Boua plazaren
atzealdean eta aldamenetan aurreikusita eta ekialdeko muturrean ez beste alde guztietan
dagoeneko gauzatuta dagoen euste-hormaren ezaugarriak eta baldintzak zehaztearren.
Proiektu hori Pasaiako udalak sustatuko du.

2.- Aipatu euste-horma artean gauzatu gabeko zatian eraikitzeko lanak Nabarra Boua
plazaren ekialdeko muturrean aurreikusita eta ―horiek ere― artean eraiki gabe dauden
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eraikinak proiektatu eta gauzatzeko lanen osagarri modura proiektatu eta gauzatuko dira.
Edonola ere, harresiaren zati horren proiekzioa aurreko 1. atalean aipaturiko lan arrunteko
proiektuan ezarritako irizpideetara egokituko da. Harresiaren zati hori gauzatzeko lanen
kostuak aipatu eraikinen titularrek ordainduko dituzte.

3.- Aipatu harresia tratatu eta estaltzeko lanak Pasaiako Udalak gauzatu eta ordainduko ditu,
“2.02.2 Velasco” hiri-eremuan aurreikusita dagoen hirigintza- eta eraikuntza-garapenean
izan dezakeen eraginaren kaltetan izan gabe. Edonola ere, aurreko 2. ataletan aipatzen
den harresi-zatia eraikitzeko lanen gauzapen eta ordainketa atal horretan bertan
azaldutako irizpideetara egokituko da.

9. Artikulua- Erabilera publikoko zortasuna duten titulartasun pribatuko lur eta
elementuak mantentzeko erregimena.

1.- Irizpide orokorra.

“AA.2.02.3” jarduketa-esparru isolatuan aurreikusi eta gauzatutako edo gauzatzeko dauden
urbanizazio-lan guztiak Pasaiako Udalak mantenduko ditu eta lan horiei dagozkien kostu
ekonomikoak erakunde berak ordainduko ditu.

Halaber, Nabarra Boua plaza eta Seoane Markesaren plaza konektatzeko igogailua eta
eskailera, haiei loturiko elementu eta instalazio guzti-guztiak barne hartuta, Pasaiako Udalak
mantenduko ditu, eta erakundeak bere gain hartuko du, halaber, horrek guztiak berekin
dakartzan kostu ekonomikoen ordainketa.
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2.- Seoane Markesaren plazaren kotan aurreikusitako erabilera publikoko zortasunak
eragindako espazioak.

Seoane Markesaren plazako 2., 3. eta 4. zenbakidun eraikinei loturiko eta Plan Berezi honetan
―plaza horretako bertako kotan (+20.90)― aurreikusitako erabilera publikoko zortasunak
eragindako bizitegi-lurzatiko espazioen azaleko urbanizazioa Pasaiako Udalak mantenduko du.
Horrekin bat eginez, azaleko urbanizazio hori gauzatzeko eta mantentzeko kostuak erakunde
horrek berak ordainduko ditu.
Halaber, aipatu kota horren azpian dauden espazioak mantentzeko kostuak eraikin horietako
jabeek ordainduko dituzte.

3.- Nabarra Boua plaza eta Seoane Markesaren plaza lotzeko igogailu eta eskailera, eta
haiek lurzati pribatuetan dituzten eraginak (berme- eta ainguraketa-elementuak,
zubiak eta abar).

Aipatu igogailu eta eskailera horiekin loturik dauden elementu eta instalazio guzti-guztiak,
Seoane Markesaren plazako eraikinei loturiko bizitegi-lurzatian eragina dutenak barne (zubiak,
berme- eta ainguraketa-elementuak eta abar), Pasaiako Udalak mantenduko ditu, horrek
berekin dakartzan kostu ekonomikoen ordainketa bere gain harturik.

4.- Beheko portxearen kotan (+ 17.09) eta paramentu bertikalean aurreikusita dauden
erabilera publikoko zortasunak eragindako espazio eta elementuak.

Kota horretan ―bertan dagoen portxean― eta inguruan dagoen paramentu bertikalean
proiektatu eta gauzatu diren edo gauzatuko diren urbanizazio-lanen mantentzea Pasaiako
Udalak hartuko du bere gain. Horrekin bat eginez, lan horiek gauzatu eta mantentzeko kostuak
erakunde horrek berak ordainduko ditu.

Aldi berean, gainerako elementu eta espazioak mantentzeko kostuak aipatu eraikinetako jabeek
ordainduko dituzte.

5.- Seoane Markesaren plazako 2., 3. eta 4. zenbakidun eraikinei loturiko lurzatiaren
sestraren azpian aurreikusita dagoen erabilera publikoko zortasunak eragindako
gainerako espazio eta elementuak.
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Nabarra Boua plazaren atzealdean eta inguruetan aurreikusita dagoen eta bere ekialdeko
muturrean ez beste guztian dagoeneko eraikita dagoen harresiaren ainguraketa- eta bermeelementuak ―aipatu lurzatiaren sestraren azpian kokatuak― behar bezala mantentzeko egin
beharreko lan eta jarduketa guztiak Pasaiako Udalak gauzatu eta ordainduko ditu.

Donostia/San Sebastián, 2015eko martxoa
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Dokumentua
“4. BIDERAGARRITASUN EKONOMIKO-FINANTZARIOAREN AZTERLANA”
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AURKIBIDEA

I.-

Planteaturiko desjabetzearen kostuaren kalkulua.

II.- Proiektaturiko lanen kostuaren kalkulua.

III.- Proiektaturiko lanak gauzatzeko erantzukizunak.

IV.- Proiektaturiko proposamenen bideragarritasuna.

REDACTORES:
Mikel Iriondo Iturrioz Abogado
Santiago Peñalba Garmendia Arqto.
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I.-

PLANTEATURIKO DESJABETZEAREN KOSTUAREN KALKULUA.

Orain arte azaldutakoarekin bat eginez, desjabetze bidezko esku-hartze bat egitea aurreikusten
da Plan honetan zedarritutako “AA.2.02.3” jarduketa isolatuaren esparruan. Hori guztia kontuan
hartuta, ondoren labur-labur azalduko diren helburuak lortzeko esparru horretan behar den edo
diren erabilera publikoko zortasuna edo zortasunak eraikitzea eta/edo finkatzea du helburu
esku-hartze horrek. Era berean, esku-hartzeak berekin dakarren kostu ekonomikoari buruzko
kalkuluak bertan azaldutakoak dira. Hauek, zehazki:

*

Egungo eskailera eta igogailua, hala nola, horiek bezala, Nabarra Bouaren plazaren
atzealdean dagoen euste-horma finkatu eta mantentzeko zortasuna.

Zortasun hori sortzeak ez dakar inolako kostu ekonomikorik, elementu horiek dagoeneko
gauzatuta dauden neurrian eta kontua egungo egoera finkatzea eta arautzea den heinean.

*

Seoane Markesaren plazaren ―+20,90 kotan eta Plan honetako planoetan islatutako
eremuan― erabilera publikoa formalizatu eta bermatzeko planteaturiko erabilera publikoko
zortasuna.

Uste da erabilera hori ezartzeak ez duela, ezta ere, inolako kostu ekonomikorik ekarriko,
zortasun horren sorburuan “4.02.02.3 Zamatete” esparruari buruzko Hirigintza-hitzarmena
―2002ko otsailaren 5ekoa, batetik Pasaiako Udalak eta bestetik Seoane Markesaren
plazako 1., 2., 3. eta 4. zenbakidun bizitegi-eraikietako jabekideek izenpetua― dagoen
neurrian.

Plan honek dagoeneko baden errealitate bat, bere sorburua aipatu hitzarmen horretan
duena, jaso besterik ez du egiten.

*

Aipatu harresia ―artean gauzatu gabe dagoen zatietan― tratatu eta estaltzeko lanak
gauzatu eta mantentzeko erabilera publikoko zortasuna.
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Lan horien gauzatzea ere aurreikusita eta babestua dago 2002ko otsailaren 5eko aipatu
Hirigintza-hitzarmen horren aurreikuspenetan. Gainera, Plan honek zortasun hori berresten
du.

Zortasunaren kostu ekonomikoa edo haren eraketari loturiko balio justua 6.000 €-koa dela
kalkulatzen da.

Kontuan hartu beharra dago, dena dela, zortasun horiek guztiak eratzeko kostu ekonomiko edo
balio justuaren aurreikuspen arautzaile zehatz eta behin betikoak haiek gauzatzeko sustatu
beharreko desjabetze-proiektuaren esparruan zehaztutakoak izango direla. Testuinguru horren
barruan kontuan hartuta, horri buruz lehen azalduriko aurreikuspenak ez dira gaiarekiko lehen
hurbilpen bat besterik, eta, hala badagokio, beste proiektu horretan berregokitu edo berretsi
beharko dira.

II.

PROIEKTATURIKO LANEN KOSTUAREN KALKULUA.

Aipatu igogailua eta eskailera finkatzeko lanak, hala nola euste-horma eraikitzeko lanak ere, ez
daude zertan formulatu inongo proiektu berritan, dagoeneko gauzatuta baitaude.

Bestalde, Nabarra Boua plazako atzealdeko harresia tratatu eta estaltzeko Plan honetan
aurreikusitako lanen kostua ondoko koadro honetan azaltzen den zenbatekokoa dela
kalkulatzen da:

KAPITULU BAKARRA

Kopurua

Prezioa

Zenbateko
a

1

10.682,00

10.682,00

ZAMATETEKO PORTXEA IXTEA
01.01

PA. ERREMENTARITZA
Errementeri lanak, euskarri
hornitzea eta kokatzea.
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01.02

M2. ALUMINIOZKO LAMAK
Aluminio lakatuzko
kokatzea.

lamak

hornitzea

eta
102

01.03

198,00

20.196,00

188,00

6.580,00

ML. BARANDA
Altzairu herdoilgaitzezko baranda, altzairuzko
hodi eta kableez osatua, hornitzea eta
kokatzea.
35

GUZTIRA 01 KAPITULUA
ZAMATETEKO PORTXEA IXTEA

46.264,00

Beraz, aipatu lan horiek gauzatzeko kostua ―kontrata bakoitzeko― berrogeita sei mila
berrehun eta hirurogeita lau eurokoa izango litzatekeela kalkulatzen da.

Edonola ere, sustatu beharreko herri-lan arrunten proiektuan, batetik, eta lanak gauzatzeko
prozesuaren esparruan, bestetik, horri buruz zer erabakitzen den ikusi beharko da, eta erabaki
hori bete.

III.- PROIEKTATURIKO LANAK GAUZATZEKO ERANTZUKIZUNAK.

Nabarra Boua plazaren atzealdeko horma tratatu eta estaltzeko lanak gauzatzea eta ordaintzea
aurreikusten da, horrek “2.02.2 Velasco” eremuan aurreikusitako hirigintza-garapenean izan
dezakeen eraginaren kaltetan izan gabe, eta 2013ko martxoaren 7an Udalak onartutako
“Pasaiako Arau Subsidiarioetako 2.02.02 Velasco H.E.E.-aren plangintza, kudeaketa eta
urbanizazioaren Aldaketarako Hirigintza Hitzarmenaren 2. eranskinean” islatutakoarekin bat
etorriz.
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Ildo horretan, Udal horrek berak sustatuko ditu “AA.2.02.3” jarduketa isolatuko esparruan
sustatu beharreko desjabetze eta herri-lan arrunteko proiektuak.

IV.- PLANTEATURIKO PROPOSAMENEN BIDERAGARRITASUNA.

Orain arte azaldutakoa kontuan harturik, eta proiektu honetan aurreikusitakoaren arabera,
harresia hori tratatu eta estaltzeko lanek kostu ekonomiko mugatua dute.

Horri gehitzen badiogu Pasaiako Udalari dagokiola lan horien kostua ordaintzea, ezbairik gabe
ondoriozta daiteke proiektu honetan planteaturiko proposamenak eta haiekin gauzapena guztiz
bideragarriak direla.

Orobat dira bideragarriak Plan honetan aurreikusitako gainerako jarduketak, hasiera batean
inolako kostu ekonomikorik ez dakarten neurrian.
Donostia/San Sebastián, 2015eko martxoa
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AURKIBIDEA:
Eskala:

I.

INFORMAZIOA

I.1.

2.02.3 H.E.-aren egoera ............................................................................................... 1/2.000

I.2.

Egungo mugak eta egoera............................................................................................. 1/1000

I.3.

Indarreko plangintza orokorra. Zonifikazio xehatua........................................................1/1000

I.4.

Indarreko plangintza orokorra. Lurzoruaren gaineko jabaria eta erabilera.....................1/1000

I.5.

Indarreko plangintza orokorra. Kudeatze eta gauzatze baldintzak.................................1/1000

II.

PROIEKTUA

II.1

Zonifikazio xehatua......................................................................................................... 1/1000

II.2

Lurzoruaren gaineko jabari- eta erabilera-baldintzak......................................................1/1000

II.3

Kudeatze eta gauzatze baldintzak..................................................................................1/1000

II.4.

Antolamendua. Altxaera orokorra. Egungo egoera eta Azken egoera .............................1/200

II.5.

Antolamendua. Oina, Altxaera, Sekzioak eta Xehetasunak ..........................................Zenbait

ERREDAKTOREAK:
Mikel Iriondo Iturrioz Abogado
Santiago Peñalba Garmendia Arqto.

SUSTATZAILEA
PASAIAKO UDALA

