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1. AZTERKETA SOZIOEKONOMIKOA

2001-2019 BIZTANLERIA

60ko eta 70eko hamarkadetan hazkunde handia izan ondoren, petrolioaren krisiak berregituraketak eta langile-
murrizketak eragin zituen 80ko hamarkadan, eta, ondorioz, biztanleria galdu egin zuen 1980-2006 aldian.
2007tik aurrera eta gaur egun arte, Eibarrek nolabaiteko oreka lortzen du, bere biztanleria konstante
mantentzen du, konpentsatzen doazen hazkunde eta galera txikiekin.

27.246
biztanle

BIZTANLERIAREN ZAHARTZEA (>65%)

JARDUERA-SEKTOREEN PISUA

Zerbitzuak
Industria eta  

Energia
Eraikuntza

Lehenengo
sektorea

Eibar %75,90 %19,30 %4,60 %0,20
Debabarrena %56,60 %38,70 %4,10 %0,60
EAE %69,10 %24,10 %5,70 %1

Eibarko ekonomia armagintzan oinarritu da historikoki, familia-tailer txikiekin eta horiei lotutako merkataritza-
jarduerarekin hasi baitzen. Gremioak industria bihurtzen joan ziren, 50-60ko hamarkadetan gorakada izanik, eta
gaur egun ezagutzen dugun hiri-sarea eratu zen: etxebizitzei lotutako tailer txikiak, industria-pabiloi handiagoz
inguratuak.

Enpresa asko beste udalerri batzuetara joan ziren beren instalazioak handitzeko lekurik ez zegoelako, gainera
1973ko krisia gehitu zitzaion, Eibarko industria-azpiegituran eragin handia izan zuena. Udalerriak estrategia
hauekin erantzun zuen: zerbitzuen eta merkataritzaren sektoreak indartzea, industrialdeetan lurzoru berriak
eskaintzea (Matxaria, Azitain eta Erisono) eta Administrazioaren esku-hartzea SPRILURen bidez.

Industria, udalerriko eragile ekonomiko historiko nagusia, gaur egun zerbitzuen sektorea baino askoz txikiagoa
da, azken honen pisua kontrolik gabe hasi delarik; industriari %19,30 dagokio, Debabarrenako batez
bestekoaren erdia baino ez, %75,90en aurrean.

%40,09 
mikroenpresa

8,58
batez besteko langile kop.

LEHENENGO 
SEKTOREA

0%

INDUSTRIA 
ETA ENERGIA

19%

ERAIKUNTZA
5%

ZERBITZUAK
76%
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1. AZTERKETA SOZIOEKONOMIKOA

Eibartarren prestakuntza-maila EAEko batez bestekoaren antzekoa da, goi-mailako edo erdi-mailako ikasketak
dauzkaten biztanleria gutxiago (%4 gutxiago) eta lanbide-heziketadun gehiago (%2 gehiago) nabarmenduz.

%62,29
Eibartik kanpo ikasten du

Analfabetoak Ikasketa barik
Lehen 

hezkuntza
Lanbide-
heziketa

Bigarren 
hezkuntza

Erdi-goi 
mailakoak 

Goi-
mailakoak

Eibar %0,44 %2,66 %35,32 %20,06 %19,93 %6,83 %14,76
Debabarrena %0,42 %2,48 %35,70 %20,90 %19,42 %6,63 %14,45
EAE %0,33 %2,17 %31,74 %18,09 %21,91 %7,43 %18,32

EIBARREN SORTUTAKO LANPOSTUAK (1995-2019)

LANGABEZI TASA (2010-2019)

%56,30
Eibartik kanpo lan egiten du
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2,30%2,10%
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1,70%

1,30%
1,20%

BIZTANLERIA LANGABETUAREN BANAKETA-MAPA DSBE JASOTZEN DUTEN BIZTANLEEN BANAKETA-MAPA

AURREDIAGNOSIAREN SINTESIA

3,40%

%11,5
langabezi tasa

8.878
lanpostu Eibarren



Udalerrian desberdinkeria sozioekonomikoak daude. Desberdintasun horiek MEDEA Pribatazio
Sozioekonomikoaren Indizearen Maparen bidez neur daitezke. Mapa horrek, koloreen bidez, indize
sozioekonomikoak adierazten ditu zentsu-sekzioaren arabera; tonu ilunagoa, egoera okerragoa.

2011 eta 2001eko mapen azterketatik ateratako ondorioak, hala nola biztanleria langabetuaren eta DSBEak
jasotzen dituen biztanleriaren banaketa-mapekin alderatuz ateratakoak, honako hauek dira:

• Eibar desberdinkeria sozioekonomiko handiak dituen udalerria da, erdigunean egoera hoberenean
aurkitzen den biztanleria bilduz eta eremu periferikoetan egoera kaltetuenean aurkitzen dena.

• 2001-2011 aldian, egoera sozioekonomiko orokorrak okerrera egin du, eremu behartsu gehiagorekin.
2001ean baino egoera hobea aurkezten duen eremu bakarra Romualdo Galdos-Jazinto Olabe da.

• San Kristobalek eta Ubitxako hegoaldeak osatzen dute 2001etik gabezi sozioekonomikoaren indizerik
okerrena duen eremu bakarra; beraz, egoera iraunkorra da.

• Arikitxaneko Zubirarte heltzen den hiriaren mendebaldea, modu iraunkorrean MEDEA gabezia
sozioekonomikoaren indize txikiena duen bakarra da.

• Txonta, Urtzaile eta Iparragirre arteko Bidebarrieta-Urkizuko etxadiekin batera, langabezia handia,
DSBEren harrera handia eta gabezia sozioekonomiko indize handia bateratzen dituen kasu bakarra da.

AURREDIAGNOSIAREN SINTESIA

1.3. ERREALITATE SOZIALA

1. AZTERKETA SOZIOEKONOMIKOA

2001eko MEDEA MAPA

2011ko MEDEA MAPA



2. INGURUNE ETA PAISAIAREN TESTUINGURUA.  INGURUNE FISIKO ETA BIOLOGIKOA, PAISAIA ETA ARRISKUAK

Eibar Gipuzkoako mendebaldeko mugan dago eta Debabarrena eskualdean dago. Udalerriak 24,56 km2-ko
azalera du eta itsasoaren mailatik 121 m-ko altueran dago

Eibarko Udalak Natur Ondarearen Inbentario berria du.

• Eibarrek ez du babes bereziko lurzorurik, Euskal Herriko Natura Babesteko Legearen definizioaren arabera.

• Geologia Interes Puntuak: Maltzagako Harrobia, Urkoko Tolestura, Ixuako Mozketa, Eibarko Tolesturak eta
Eibarko Dikea (GIL 38).

• Interesik gabeko landaredia, konifero-sailak nagusi, bertako baso natural urria duena (lurraldearen %9).

• Batasunaren Intereseko Habitatek 365Ha hartzen dituzte, Lehentasunezko Intereseko Habitatei %97a
dagokielarik.

• Sare hidrografikoa ondorengoek osatzen dute: Ego eta Zaturio ibaiak, eta haien ibaiadarrak, Deba ibaira
isurtzen direlarik guztiak; eta Urko ibaia, bere ibaiadarrekin batera Artibai unitate hidrografikokoa dena.

• URAk Babestutako Eremuak: hiri horniduraren hartunea Arraten eta Urko ibaia.

• EAE mailan mugaturiko Azpiegitura Berdea: Urko ibaia, Bilbe urdin bezala.

• Mehatxatutako flora-espezieak: Lycopodium clavatun eta Huperzoa selago

• Mehatxatutako fauna-espezieak: baso-igel iberiarra, schreiber muskerra eta europar bisoia, azken hau
galzorian.

• Eibarko HAPOn Zaturio erreka nabarmentzen da fauna-interesekotzat.

• Eibarren ez dago Hegaztientzako Babes Bereziko Eremurik (HBBE), bai ordea linea elektrikoen aurrean
hegaztiak babesteko eremuak.

• Paisaia aldetik interes handiena duten eremuak: Urkoko gailurrak, Kalamua eta Arrateko inguruak.

• Paisaiaren eta ingurumenaren aldetik homogeneoak diren 3 unitate: hiria, baso-sistema, zabalena dena, eta
nekazaritza eta abeltzaintza sistema, baserriz, larrez eta laborantzaz sakabanatutako landa-eremu txikiak
dituena.

• Akuiferoen Kutsadurarekiko Urrazte-Arriskua oso txikia da, lurzoruak iragazkortasun txikia duelako.

• Azaleko uren hidrografia: Ego ibaira isurtzen duten ubideak oso landuak daude hiri-ingurunetik hurbilen
dauden zatietan. Udalerritik igarotzen den Egoko ur-masak egoera edo potentzial ekologiko “Txarra” du, eta
egoera kimikoa ez da ona.

• Kutsatuak Egon Daitezkeen Lurzoruak: 8 zabortegi, itxitak eta berreskuratuak

• Airearen kutsadura: Urteko egunen %98,9an aire-kalitate ona/onargarria.

• Kutsadura akustikoa: batez ere trenetik, AP-8 autobidetik eta N-634 errepidetik dator.

• Eibarko Uholdeak izateko Arrisku Potentzial Handieneko Eremuak (UAPHE): Ego, Ubitxa eta Txonta ibaiak

EIBARKO DIKEA (GIL 38)

ERREPIDEETAKO ZARATA -MAPA

UHOLDEGARRITASUN MAPA

AURREDIAGNOSIAREN SINTESIA

Zarata-maila
dB(A)



3. UDALEZ GAINDIKO PLANGINTZA

Nazioarteko akordio eta agendek osatzen dute nazioarteko plangintzaren esparrua. Aipagarrienak:

• Europar Batasunaren Lurralde Agenda 2020 (Hungaria, 2011), hiriguneen potentzial osoaren garapena eta
Europako gizarte-kohesioa eta gobernantza sustatzen dituena.

• NBEk 2015ean onartutako Garapen Jasangarrirako 2030 Agenda, Garapen Jasangarrirako 17 Helburuen
(GJH) ekarpen nagusiarekin.

• Europako Batasuneko Hiri Agenda (Amsterdamgo ituna, 2016), honako hauek lehenesten dituena: airearen
kalitatea, ekonomia zirkularra, klima-aldaketara egokitzea, trantsizio digitala, energia-trantsizioa, etxebizitza,
migratzaileak eta errefuxiatuak sartzea, kontratazio publiko berritzaile eta arduratsua, tokiko ekonomiako
lanpostuak eta gaitasunak, lurren erabilera jasangarria eta naturan oinarritutako irtenbideak, hiri-
mugikortasuna eta hiri-pobrezia.

• Quiton onartutako Hiri Agenda Berria (Habitat III, 2016). Hiri inklusiboagoak, seguruagoak, erresilienteagoak
eta jasangarriagoak bilatzen ditu, hiri-dentsitatea handitzea, lurzoruaren erabilera mistoa, paisaia eta
baliabide naturalen babesa eta guztiontzako espazio publikoak sustatuz.

Lurralde Antolakuntzari buruzko Legea, 1997ko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen (LAG) bidez garatu zen,
ekarpen nagusi hauekin:

• 15 EREMU FUNTZIONAL
• LUErako antolamendu komuna (kategoriak)
• BIZITEGI-KUANTIFIKAZIOARAKO lehen esparrua

Duela gutxi LAG berrikusi dira; behin betiko onespena 128/2019 Dekretuan jaso da. LAG berriek EAErako
lurralde-plangintzaren esparrua ezartzen dute.

BIZITEGI KUANTIFIKAZIOA

Proposatutako bizitegi-kuantifikazioaren metodoaren helburuak:

1. Lurzoruaren artifializazioa mugatzea

2. Udalerriei beren egoitza-beharren kalkulua eta
planeamenduaren berrikuspenaren egoitza-gaitasuna
erraztea.

3. Bizitegi-kuantifikazioa kalkulatzeko modu bikoitza, metodo
orokorra lurzoru urbanizagarria aurreikusten denean
bakarrik aplikatuz.

1.371
etxebizitza berri

2019ko LAGen MAPA

AURREDIAGNOSIAREN SINTESIA

3.1. NAZIOARTEKO ESPARRUA

3.2. LAG: LURRALDE ANTOLAMENDUAREN GIDALERROAK



ERALDAKETA ARDATZA

Funtsean linealak diren lurralde-eremuak dira, eta hiri-asentamenduak lotzen dituzte. Horiei eragiten dieten
eraldaketa, hobekuntza eta berroneratze jardueren plangintza modu koherente eta koordinatuan egitea
ahalbidetzen dute. Eibar Debabarrenako transformazio-ardatzean aurkitzen da.

Antolamenduko gidalerroak:
1. Eraldaketa Ardatzaren antolamenduan sartzea Ermua eta Deba arteko N-634 errepidea eta Maltzagatik

Bergarara doan GI-627 errepidea, Debagoienako mugaraino, apurka-apurka ekobulebar bihurtzeko prozesua.
2. Euskotrenen linea hiriarteko mugikortasunerako garraio kolektiboaren euskarri gisa erabil dadin bultzatzea.
3. Hiriguneen berroneratze eta arintze jarduketak eta hirigune historiokoen birgaitze integratua lehenetsi,

urbanizaturiko perimetroaren barnean aurkitzen diren erabilera gabeko lurzoruak berrerabiliz lurzoru
berrien okupazioaren aurrean.

4. Deba haranean barrena kokatutako hiri-garapenen, eta landa-eremuen, hiri-inguruko parkeen eta
ingurunean kokatutako aisialdi guneen arteko egituraketa eta integrazio egokia bermatzea;, eremu horiek
konektatzea ahalbidetuko duen oinezkoentzako eta txirrindularientzako ibilbideen sarearen finkapen eta
hobekuntza.

LURZORU URBANIZAEZINAREN ANTOLAMENDUA (LUE)

6 lurzoru-kategoria
• Babes berezia
• Ingurumen hobekuntza
• Basogintza
• Nekazaritza eta abeltzaintza eta 

landazabala
• Mendi larreak
• Lur gaineko uren babesa.

5 erabilera
• Ingurumen babesa
• Aisialdia
• Oinarrizko baliabideen 

ustiapenak
• Azpiegiturak
• Eraikuntza-erabilerak

Gainjarritako baldintzatzaileak
1. Arrisku natural eta klima-aldaketakoak: akuiferoen zaurgarritasuna; arrisku geologikoak; eremu

uholdegarriak; klima-aldaketarekin lotutako arriskuak.
2. Azpiegitura berdekoa: Bere ingurumen balioengatik babestutako espazioak eta Urdaibaiko Biosferaren

Erreserba; Korridore ekologikoak eta funtzio anitzeko interes naturaleko beste espazio batzuk.

Ingurune Fisikoaren 
Antolamendu-Matrizea

AZPIEGITURA BERDEA

Eremu natural eta erdi-naturalen eta beste ingurumen-elementu
batzuen sarea da, zerbitzu ekosistemiko ugari emateko
planifikatua. Honako hauek osatzen dute:

• EAEko Azpiegitura berdea: Urko ibaia Eibarren

• Bere ingurumen-balioengatik babestutako espazioak,
korridore ekologikoak eta funtzio anitzeko beste gune batzuk

• Espazio libreen eta berdeguneen sistema orokorrak eta,
aukeran, tokikoak, zera aplikatuz:

1. Berdeguneetako espazioen jarraipena.
2. Balio ekologikoa babestea eta ekosistema-zerbitzuak

indartzea, bizi-kalitatea hobetu eta natura pertsonei
hurbiltzeko aukera ematen duten elementu
ekologikoak emanez. Klima-aldaketari dagokionez,
eraikitako hiriko espazio libreen iragazkortasuna
sustatuko da.

AURREDIAGNOSIAREN SINTESIA

3. UDALEZ GAINDIKO PLANGINTZA



3. UDALEZ GAINDIKO PLANGINTZA

ZEHARKAKO GAIAK
Lurralde-izaerarik ez izan arren, lurraldean eragiten duten gaiak dira. Zeharka aplikatzen dira, hiri ereduari eraginez. Haien
ezarpenak gidalerro hauek ezartzen ditu:

• Hiri Ertainen protagonismoa berreskuratzea (Eibar), eskualderako zentro biltzaile eta zerbitzu-emaile bihurtuz.

• Lurzoruaren okupazioa mugatzea, hiri-garapen trinkoak eta espazio kalteberen birsortzea sustatuz.

• Hiri ingurune dentsoetan erabileren nahasketa sustatzea, hala nola etxebizitza erabileren eta jarduera ekonomiko
bateragarri, merkataritza, hornidura eta zerbitzuen arteko bizikidetza, modu orekatuan banatuak.

• Eremu publikoa eta ekipamenduak irisgarritasun eta segurtasun baldintzetara egokitzea, erosoak izan daitezen eta gizarte
ongizatea eta kohesioa susta ditzaten.

• Oinezkoentzak eta bizikletentzako diren korridorren bidez eta/edo garraio publiko bidez elkarren artean eta ingurune
naturalarekin lotutako espazio libreen sare bat diseinatzea.

• Beste mugikortasun mota batzuekiko lehentasuna duten oinezkoentzako ardatzen sarea diseinatzea.

• Garraio sistema ezberdinen arteko intermodalitatea bultzatzea, publikoak zein pribatuak, motordunak izan ala ez, hala
nola gutxiago kutsatzen duten garraiobideak eta garraio publikoaren efizientzia.

• Eraikuntzan eta garraioan energia-eraginkortasunerako irizpideak sustatzea, hala nola energia berriztagarriak.

• Kalitatezko etxebizitzak, osasungarriak, unibertsalki irisgarriak eta energetikoki eraginkorrak direnak bermatzea. Biztanleri
talde ezberdinentzat etxebizitza eskuragarrien nahasketa eta integrazio tipologikoa eta zahartze edo ezgaitasun prozesuan
dauden pertsonentzako ostatu modu berriak sustatzea.

• Lurzoru berriak hiri-garapenari gehitu ahal izateko, aurretik irisgarritasun-sarean sartu izana beharrezkoa izatea.

• Naturan oinarritutako irtenbideak sustatzea, klima-aldaketara egokitzeko neurri gisa, eta ekosistemak leheneratzea.

• Oroimen kolektiboan garrantzi naturala, historikoa edo kulturala duten edo nortasuna duten lekuak zaintzea eta/edo
hobetzea.

IRISGARRITASUN UNIBERTSALA

Inguruneek, zerbitzuek eta abarrek ulergarriak,
erabilgarriak eta praktikagarriak izan behar dute,
segurtasun eta erosotasun baldintzetan eta ahalik eta
modu autonomo eta naturalenean.

GENERO-IKUSPEGIA

Gizonek eta emakumeek baliabide guztiak baldintza
berdinetan eskuratu ahal izatea bermatuko da,
segurtasunari, oinezkoen mugikortasunari, irisgarritasunari
eta zainketa zerbitzuei begira.

ALDAKETA KLIMATIKOA

Berotegi-efektuko gasen emisioak murrizteko eta aldaketei
aurrea hartzeko neurriak hartuko dira, eta, hartar, horiekin
lotutako arriskuak murrizteko.

EUSKARA

Euskara ohiko hizkuntza duten bizi-hobiak zaindu, indartu
eta zabaltzeko beharra ikusten da, belaunaldien arteko
transmisioa bermatuz eta gizarte-erreferentzia indartuz.

OSASUNA

Ingurumen aldetik atseginak diren inguruneak jarriko dira,
baliabide berdeekin eta herritar guztiek erabil ditzaketen
aisia eta topaketarako guneekin; bizimodu osasungarriak
sustatuko dira jarduera fisikoaren, mugikortasun aktiboaren
eta elikaduraren bidez; zahartze aktiboa sustatuko da.

Eibarko Eremu Funtzionaren LPP behin betiko onartu zen 2005/12/04an, 86/2005 Dekretuaren bidez. Lurralde ereduari dagokionez, Eibar eta Ermuak osatzen duten gunerako jarraibide hauek
ematen ditu:

• Eibarrek eskualdeko buruarena egingo du, bere hirigunea berroneratzeko jarduketekin.

• Udalerriaren garapena hiri kalitateari begira egingo da, ez kopuruari begira, eta bere hiri sarea lehengoratuko da zuzkidurak, etxebizitza eta sektore tertziarioa integratuz, zaharkitutako
industria erabilerak lekuz aldatuz.

• Eibar-Ermua jarraituak nukleo bakar gisa funtzionatu behar du etxebizitza eta lan merkatuari dagokionez, non Ermuak demografia berreskuratzen baitu.

AURREDIAGNOSIAREN SINTESIA

3.3. LPP: EIBARKO E.F.ren (DEBABARRENA) LURRALDE PLAN PARTZIALA 



BIZITEGI KUANTIFIKAZIOA

JJEE LURZORU ERRESERBA

708/1.488
etxebizitza berri

14,75 Ha
JJEE azalera berri

Etxebizitzari buruzko irizpideak:

• Etxebizitza hutsen ratioa handiegitzat jotzen da. Helburua: %10 murriztea.

• Barne-eraberritze eta hiri-birmoldatze eragiketa handiak egiteko beharra: etxebizitza berriaren %30-50.

• Etxebizitza eskaintzak, hauei erantzun beharko die:
• Apartamentu txikiak erdigunean, biztanleria gero eta zaharragoa delako.
• Ahalmen ekonomiko ertain eta handiko sektoreek eskatzen dituzten dentsitate txikiko tipologiak.

Jarduera ekonomikoei (JJEE) buruzko irizpideak:

• Lehentasuna: zaharkitutako lurzoru hutsak berrerabili eta berroneratzea, eta existitzen diren industrialdeak bete,
berrurbanizatu eta hobetzea.

• Gomendioak: Asua Erreka, Txonta, Arene, Matxaria, Ibargain, Barrenengua eta Iburerrekaren birmoldaketa eta
berrurbanizazioa hastea.

• Lehentasunezko interesa duen udalerri gisa, jarduera ekonomikoetarako lurzoru berrien eskaintza publikoa
sortzeko politika bereziak aplikatzen dira, interes estrategiko orokorreko puntuetan.

• Hiriguneko etxebizitzarekin bateraezinak diren JJEE-etarako irizpidea: Goitondo, Areitio eta Urtia industrialdera
eramatea, Maiabiko udalerrian.

EIBARko E.F LPP

LPPren Eibarrerako beste irizpide aipagarri batzuk:

• Matxaria ind. 10.000m2-ko enpresa, irakaskuntza/unibertsitate munduari lotutako HHI zentro bat ezartzea.

• Ingeniaritza Eskolaren handitzea aurreikustea

• Kultur jarduerak udalerriaren ahalmenean oinarritzea eta hirigunea berreskuratzeko erabiltzea.

• Lurzoru kutsatuak deskontaminatu eta berroneratzeari ekitea, HAPOean atal bat sartuz

• Urbanizatu edo berrurbanizatu beharreko eremuetan, aire zabaleko ibilguak berreskuratzeko irizpidea sartzea

• Hiriguneko saihesbidearen trazadura amaitzea

• N-634 errepidearekiko paralelo doan bidegorria egitea

• Eremu Funtzionalean (EF) ez du merkataritza-ekipamendu handirik planteatzen; Eibarko hirigunea lehentasunezko
kokaleku estrategikotzat jotzen du eskualdeko merkataritza-ekipamenduetarako

• Landa-eremuetan bigarren egoitza eta jarduera turistikoa eskaintzeko eta Astelena frontoi komertzial gisa eratzeko
aukera.

AURREDIAGNOSIAREN SINTESIA

3. UDALEZ GAINDIKO PLANGINTZA



LPS TRAMITAZIOA ALDAKETA

Ibaiak eta Ertzak Antolatzeko LPS eta berrikuspena Behin-betiko onartua (1998) Behin-betiko onartua (2013)

Jarduera Ekonomikoetarako eta Ekipamendu Komertzialetarako lurzorua sortzeko LPS,
Auzitegi Gorenaren 3866/2015 Epaiak partzialki baliogabetua. Lege-hutsune hau betetzen du: Behin-betiko onartua (2004)

10/2019 Legea, establezimendu komertzial handien lurralde antolamenduari buruzkoa 2019ko ekainak 27 onartua

EAEko Nekazaritza eta Basosaintzako LPS Behin-betiko onartua (2014)

EAEko Trenbide-Sarearen LPS eta bere aldaketa puntuala Behin-betiko onartua (2001) Behin-betiko onartua (2005)

Gipuzkoako Bizikleta Bideen LPS Behin-betiko onartua (2014)

Gipuzkoako Hiri-Hondakinen Azpiegitureei buruzko LPS eta bere berrikuspena Behin-betiko onartua (2009) Behin-betiko onartua (2018)

EAEko Energia Eolikoa Antolatzeko LPS Behin-betiko onartua (2002)

Ondoren, Lurralde Plan Sektorialak eta Eibarko hirigintza-plangintzan eragina izan dezaketen beste hirigintza-agiri batzuk jasotzen dira.

HIRIGINTZAKO BESTELAKO AGIRIAK TRAMITAZIOA

Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen 3. plan orokorra (2017-2028) Behin-betiko onartua (2020)

Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Integrala (2019-2030) Behin-betiko onartua (2019)

EAEko parke eraikia berritzeko esku-hartze beharren diagnostikoa 2011

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoa 2015-2021 eta 2021-2027 aldirako berrikuspena (bideratzen) Behin-betiko onartua (2016)

Uholde arriskuaren atariko ebaluazioa (UAAE) eta Uholde arrisku nabarmeneko eremuak ARPSIS (2011), Arriskugarritasun Mapak
(2013) eta Arriskuak kudeatzeko Planak (2015) identifikatzea

Ego ibaia birnaturalizatzeko, birgaitzeko eta hobetzeko proiektua Eibarren 2012

Ego ibaiaren estalduren egoeraren azterketa Eibarren 2005

Genero-ikuspegia duen hiri-diagnostikoa 2010

AURREDIAGNOSIAREN SINTESIA

3.4. LPS: LURRALDE PLAN SEKTORIALAK

3. UDALEZ GAINDIKO PLANGINTZA



Agiri guzti hauen gaineko ukipen aipagarrienak hauek dira:

• Lurzoru urbanizaezinaren antolamendua bateragarria izango da Nekazaritza eta Basogintzako LPSrekin eta
EAEko Ibai eta Erreken Ertzak Antolatzeko LPSrekin.

• EAEko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko LPSk eta Uholde Arriskuetarako Mapa eguneratuak, eraikuntzarako
gutxieneko erretiroa eta erabilerak arautzeko baldintzengatik garrantzi handia dute.

• 2019-2030eko Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Planak Eibarko transferentzia gunea ezabatzen du

• Parke eraikiaren berrikuntzan esku hartzeko beharren diagnostikoan, Eibarko bizitegi-parke eraikian esku
hartu beharra duten 15 kokaleku jaso dira.

PARKE ERAIKIA BERRITZEKO BEHARRA DUTEN 
EIBARKO EREMUAK

DEBABARRENAKO IRAUNKORTASUNERAKO EKINTZA-PLANAREN BERRIKUSPEN PARTZIALA 
(2012-2020). JARDUKETA PROPOSAMENA, 2022.

Helburu orokorrak:
• Eskualde-identitatea indartzea, ikuspegi bateratua eraikiz; eragile politiko eta teknikoen arteko parte-

hartze, lankidetza eta kooperazioa eskualdeko estrategien diseinuan, zein eskualdeko, tokiko eta
funtsezko eragileen artekoa, garapena eta lehiakortasuna ekarriko duten ekimenak diseinatu eta
aplikatzeko.

• Berrikuntza eta ekonomia, gizarte eta ingurumenaren garapena bultzatuko dituzten ekimenak ezartzeko
ingurune egokia sortzea.

Ildo estrategikoak:
1. Udalerrietako hiri-paisaiaren eta udalerrien espazio degradatuen berrikuntza sustatzea
2. Baliabide naturalen berreskuratze integralean, balioztapenean eta kudeaketan aurrera egitea
3. Ibilgailu pribatuaren ordezko baliabideen erabilera sustatzea
4. Energia-eraginkortasunean eta tokiko baliabideen aprobetxamenduan oinarritutako energia-eredurantz

aurrera egitea
5. Ingurumen-kalitatearen ezagutza eta hobekuntza areagotzea eta arriskuak murriztea
6. Enpresa-sare lehiakorra eta jasangarria sustatzea, industria-sarea lehenetsiz
7. Debabarrena indartzea, produktu anitzeko turismo-leku gisa, lehiakorra eta urtarotik kanpo dagoena, eta

lankidetza publiko eta pribatuaren lehentasuna duena
8. Kalitateko enplegua eta aukera-berdintasuna sustatzea.
9. Gobernantza-eredu berri baterantz aurrera egitea.

AURREDIAGNOSIAREN SINTESIA

3.5. ESKUALDEKO BESTE AGIRI INTERESGARRI BATZUK
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DEBABARRENAKO HIRI-GARAPEN JASANGARRIRAKO ESTRATEGIA INTEGRATUA (HGJEI) 2014-
2020.

Erronkak Helburuak + Jarduketa lerroak

Hiri-ingurunearen ingurumen, paisaia 
eta funtzio degradazioa (eraikitako 

parkearen zaharkitzea eta zahartzea)

1. Hiri ingurunearen kalitatea hobetzea
1A. Auzo behartsuen birgaitze integrala
1B. Erabiltzen ez diren eraikin eta lurzoru industrialak
birgaitzea
1C. Hiri-paisaia hobetzea

Karbono-iturri intentsiboekiko 
mendekotasun handiegia (ibilgailu 
pribatuaren erabilera tasa handia)

2. Energia-kontsumoa eta karbono-emisioak murriztea.
2A. Udal eraikin eta zerbitzuetan energiaeraginkortasuna
hobetzea.
2B. Mugikortasun jasangarria

Oso esparru instituzional zatikatuan 
politika publikoak koordinatzeko 

zailtasuna

3. Erakundeen arteko koordinazioa eta herritarren
administrazioaren zerbitzu elektronikoetarako sarbidea
hobetzea

3A. Administrazio publikoaren zerbitzu elektronikoak
hobetzea

Industria-sektore helduekiko 
mendekotasun ekonomikoa

4. Ekonomia indartzea eta dibertsifikatzea
4A. Industrialdeetako azpiegitura hobetzea
4B. Natura turismoa sustatzea

DEBABARRENAKO INDUSTRIA-LEHIAKORTASUNERAKO PLANA, 2018-2021

Helburu estrategikoak:
• BPTD (Basque Precision Technology District) eskualdeko kokapen-estrategia garatzea
• Debabarrena bizitzeko erakargarria egitea, eskualdeko hiri-paisaia eta espazio degradatuen berriztapena

sustatuz
• Eskualdeko industria sektorera bere erronkei erantzuteko gai diren pertsonak erakartzea
• Industria-merkatuaren beharren eta prestakuntza-eskaintzaren arteko lerrokatzea sustatzea
• Industria-sektorean enpresa-ekimen berriak eta belaunaldi-erreleboa bultzatzea
• Industria-enpresen lehiakortasuna bultzatzea, digitalizazioaren bidez eta jarduera berritzaileak,

nazioartekotzekoak eta ekonomia zirkularrekoak sustatuz.
• Eskualdeko enpresen, hezkuntza erakundeen eta zentro teknologikoen arteko lankidetza sustatzea
• Jarduera ekonomikoa finkatzeko, sortzeko eta erakartzeko azpiegiturak indartzea, lurzoru erabilgarria

garatuz eta pabiloi hutsak okupatuz, eta industrialde eta jarduera ekonomikoetarako eremuen kudeaketa,
berroneratzea eta ahalmen handiaren (internet) hedapenaren bidez.

DEBABARRENAKO TURISMO PLAN ESTRATEGIKOA 2020 

Debabarrenako Lehiakortasun Desberdintzearen Ardatzen artean,
hauek nabarmentzen dira Eibarrerako:
• lndustria-turismoaren eskaintza garatzea
• Sormen teknologikoa eta ibilbide profesionalen diseinua sustatzea
• Kirol-ekitaldi berezietarako eskaintza egituratua artikulatzea
• Turismo aktiboa sustatzea
• MICE eskaintza definitzea (arrazoi profesionalekin antolatutako

ekitaldiek eragindako bidaia) eta kate turistikoan integratzea
• Eskualdeko eskaintzaren eta zerbitzuen kalitatea eta orientazioa

Produktuak Balorazioa/
Erakargarritasuna

Garapen 
maila

AI
SI

A

Turismo Naturala

Turismo Aktiboa Altua Ertain-Baxu

Ekoturismoa Altua Ertaina

Aisialdia naturan Altua Ertaina

Kultura turismo

Memoria 
Historikoa Ertaina-Altua Baxua

Donejakue bidea Altua Baxua

Euskal Kostaldeko 
Geoparkea Altua Ertain-Baxua

Turismo Industriala Ertaina-Baxua Ertain-Baxua

Turismo 
Gastronomikoa

Orokorra Ertaina Baxua

Gourmet Baxua Baxua

Kirol Turismoa Ekitaldiak Ertain-Baxua Baxua

PR
O

FE
SI

O
N

AL
A

Profesionala eta 
Industriala Enpresa bisitak Altua Ertain-Baxua

Ekitaldiak

Kirolak

Ertaina BaxuaGastronomikoak

Kulturalak

Kongresukoa eta 
pizgarriena

Biltzarrak eta 
batzarrak Ertaina Baxua
Pizgarriak

AURREDIAGNOSIAREN SINTESIA

3. UDALEZ GAINDIKO PLANGINTZA



4. PLANGINTZAREN BATERAGARRITASUNA

Eibarko udalerria, Gipuzkoako Elgeta, Bergara, Soraluze eta Elgoibar herriekin mugakidea da, eta Bizkaiko
Zaldibar, Ermua, Maiabia eta Markina-Xemein udalerriekin.

UDALERRIA ANTOLAMENDU TRESNA 2/2006 LEGERA EGOKITZEA EGUNGO AGIRIA BERRIKUSPENA
Eibar Hiri-Antolamenduko Plan Orokorra Egokitua 22/12/2006
Elgeta Arau Subsidiarioak b) Egokitu gabe 04/03/2005

Bergara Hiri-Antolamenduko Plan Orokorra Egokitua 27/07/2009
Soraluze Hiri-Antolamenduko Plan Orokorra Egokitua 22/11/2016
Elgoibar Hiri-Antolamenduko Plan Orokorra Egokitua 29/11/2012

Zaldibar Hiri-Antolamenduko Plan Orokorra Egokitua 29/01/2019 Onarpen partziala eta etendura partziala 
(2019/01/29)

Ermua Hiri-Antolamenduko Plan Orokorra Egokitua 25/02/2015

Markina-Xemein Arau Subsidiarioak b) Egokitu gabe 07/10/1998
HAPO erabateko etendura

(2019/06/13)

Maiabia Hiri-Antolamenduko Plan Orokorra Egokitua 02/06/2016 Etendura partziala (2016/06/02)

ZALDIBAR

Eibar eta Zaldibarko udalerriaren arteko mugan, bide eta trenbide loturak nabarmentzen dira: AP-8, N-634 eta
ETSren Bilbo-Donostia linearen trenbide trazadura, eta jarduera ekonomikoetarako Iburerreka industrialdea,
Elgetako udal mugartearekin ere ere mugatzen dena hegoaldetik.
• Iburerreka Industrialdeak Plan Partzial onartua du, zati batean garatu dena. Gaur egun, bertako hiru

udalerrietan garatu gabeko lurzoruak daude. Eibarko HAPOk hiri-lurzoru finkatu gisa jasotzen du,
Zaldibarrek hiri-lurzoru finkatu gabe gisa eta Elgetak lurzoru urbanizagarri gisa; beharrezkoa da puntu
horretako plangintza bateratzea. Poligonoa lurzoru urbanizagarri batetik dator, hiri lurzoru bihurtzeko behar
den urbanizazioa egin ez duen lurzoru batetik; beraz, zalantzan jar daiteke indarrean dagoen Eibarko
HAPOren sailkapena.

• Zaldibarko HAPOk Ego ibaiaren Parke Lineala proposatezen du Sallabente eta Olarreaga auzoak arintzeko,
udalez gaindiko bizikleta-sare baten trazadura barne, auzo horiek Eibar eta Ermuko udalerriekin lotzea
ahalbideratzen duena.

IBURERREKA INDUSTRIALDEAEGO IBAIKO PARKEA

ZALDIBARko HAPO EIBARko HAPO

AURREDIAGNOSIAREN SINTESIA

4.2. PLANGINTZAREN BATERAGARRITASUN EREMUAK

4.1. UDALERRI MUGAKIDEEN PLANGINTZA



EIBARko HAPO

MALTZAGA
UDALPLAN 2019

ELGOIBAR ETA SORALUZE
Ekialdean, Eibar Elgoibarrekin eta Soraluzekin mugakide da eta bide eta trenbide lotura ugari nabarmentzen dira.
Elgoibarren, AP-8, N-634 eta Bilbo-Donostia lineako trenbidea; Soraluzerekin, AP-8 eta AP-1 errepideen arteko
lotura, eta GI-625 eta N-634 errepideen artekoa.
• Eibar eta Solaruze artean, nahiko hurbil daude Maltzaga aldeko jarduera ekonomikoko lurzoruak, baina

horiek guztiak hiri-lurzoru finkatuak dira.

Desadostasun batzuk aurkitzen dira indarrean dagoen Eibarko planeamenduaren eta indarrean edota izapideak
egiten ari diren aldameneko udalerrien udal-planeamenduen artean.

MARKINA-XEMEIN
Markina-Xemeingo HAPOean (bertan behera utzi da, baina konparatzeko erreferentziatzat hartu da) lurzoru
urbanizaezinaren kalifikazioa Nekazaritza eta Basozaintzaren LPSren antzekoa da, gailurren babes-zonaren
kategoria berri bat barne, eta baso eta landazabal lurzoruak bi azpikategoriatan banatu dira: babes eta ekoizpen
azpikategorietan.
Markina-Xemeinekin muga egiten duten eremuetan, Eibarko HAPOk Kalamuako aisialekua Espazio Libreen
Sistema Orokor gisa kalifikatzen du eta Akondia-Garagoiti-Kalamua paisaia-interes gisa hartzen du. Kategoria
hori ez dagokio Nekazaritza eta Basozaintzaren LPSri, lurzoru berak baso bezala kalifikatzen baititu; Markina-
Xemeinek Kalamuaren babesa murriztu du Gailurrak Babesteko Eremu gisa kalifikatutako lurzoru-zerrenda txiki
batera, eta gainerako lurzoru mugakideak baso-ekoizpenerako jaso ditu; beraz, Eibarko babesak ez du jarraipenik
Markina-Xemeingo plangintzan.
Ipar-mendebaldean, berriz, Markina-Xemeinek eremu mugakidea Gailurren Babes Eremutzat jotzen du, Eibarko
HAPOk baso-eremutzat hartzen duen bitartean, Nekazaritza eta Basozaintzako LPSrekin bat etorriz.

MARKINA-XEMEINgo HAPO

ERMUA
Ermuko HAPOk Urko Mendiaren Plan Berezia mugatzen du; lurzoru mugakideak Eibarko HAPOn Paisaia
Intereseko Eremuen kategoriari dagozkio, eta beraz, bi plangintzak helburu berari erantzunez egiten dira.

Hegoaldean, Eibarrek Nekazaritza eta Basozaintzaren LPSko baso-kalifikazioa mantentzen du ingurumen-
hobekuntzako lurzoru batzuetan izan ezik, ziur aski haien bokazioa berreskuratzeko. Ermuak babes handiagoa
eman nahi izan die lurzoru mugakide banda bati, babes bereziko kalifikazioarekin, eta gainerako kategoriak
mantendu egin ditu, Nekazaritza eta Basozaintzako LPSren arabera. Ez dago funtsezko bateraezintasunik.

AURREDIAGNOSIAREN SINTESIA

4. PLANGINTZAREN BATERAGARRITASUNA

4.3. LURZORU URBANIZAEZINA

ERMUko HAPO



SORALUZE
Soraluzeko HAPO, neurri handi batean, Nekazaritza eta Basozaintzaren LPSrekin bat dator; Ingurumen eta
Babes Balioa duten Zuhaiztiak kategoria gehigarria ere badu, Eibarko HAPOk Ingurumen Hobekuntza gisa
sailkatutako lurzoruekin muga egiten duten eremuetan.
Plangintzak bateragarriak dira eremu mugakidean, Soraluzeko larre eta laboreetan izan ezik, Nekazaritza eta
Basozaintzaren LPSko Trantsizioko Landa Paisaiari eta Eibarko HAPOko Baso kalifikazioari dagokiena.

ELGOIBAR
Zaturio ibaiak udal mugarteen arteko mugapena markatzen du. Eibarren, HAPOren arabera, Fauna Intereseko
Eremuetako lurzoruak dira, eta Ingurumen Hobekuntza gisa sailkatutako lurzoruekin jarraitzen dute.
Elgoibarrek baso gisa kalifikatzen ditu lurzoru mugakide gehienak. Bi plangintza horietako bat ere ez da
Nekazaritza eta Basozaintzako LPSra mugatzen, eta Zaturio ibaiaren ingurua ez da Azaleko Uren Babes gisa
kalifikatzen.

AZITAIN eta SAN LORENTZOko BIDEGORRIAK

Gainera, mugigarritasunerako, zerbitzuetarako eta
abarretarako azpiegituretarako beste proiektu batzuk ere
bateratu beharko dira, udalerri mugakideetan egitekoak
direnak. Maltzaga eta San Lorentzorako bidegorria egiteko
proiektuak nabarmendu behar dira.

EIBAR-MALTZAGA BIDEGORRIA

AURREDIAGNOSIAREN SINTESIA
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4.4. BATERAGARRI EGIN BEHARREKO BESTE GAI BATZUK

EIBARko HAPO

SORALUZEko HAPO

ELGOIBARko HAPO



5. INDARREKO PLANGINTZA

Indarreko HAPOaren helburu nagusiak horrelako udalerriaren lorpenean oinarritzen dira:

HELBURUA BETETZE MAILA +/- ASPEKTUAK

LEHIAKORRA
Bere eskualdeko buru paperaren garapenerako beharrezkoak
diren produkzio-inbertsioak erakartzeko gai

ERTAINA/BAXUA

+ Teknologia-parke berria
+ Populazio galera gelditzen da
+ Merkataritza azaleradun espazioen berroneratzea

- Langabezi gehiago eta lanpostu sorrera txikiago, krisi global baten islada izanik, ez da planaren
adierazgarri
- Ekonomia-jarduera eraikin asko hutsik industrialdean (Matxaria) eta hirigunean

PARTIZIPATIBOA
Hiritarrei bere “Hiri Eskubidea” gauzatzea ahalbideratuz

ALTUA
+ Makina bat parte-hartze prozesuren abiaraztea: Matxariatuz, Errebal, Jardiñetara Irisgarritasuna, 
Aurrekontu Partizipatiboa, etab.

BIZIGARRIA ETA GIZABIDEZKOA
Giza eta lurralde kalitateari lehentasuna emanez, eraikitako
bilbean esku hartuz, zaharkituriko industriek eta
degradaturiko eraikuntzek betetzen dituzten espazioen
birmoldaketaren eta berreskurapenaren bidez

ERTAINA/BAXUA

+ Ego-Gain bezelako hiria berroneratzeko jarduketak
+ Trenbidea estaliz sorturiko oinezkoentzat pasealekua
+ Irisgarritasun hobekuntzak hiri-igogailuen eta eskailera eta arrapala mekanikoen bidez

- Hiriguneko eraikin industrialen gaineko berroneratze jarduketen garapen maila baxua
- Espazio libre berrien lorpen maila baxua

SOLIDARIOAGOA
Desberdinkeriak eta baztertzeak zuzenduz

BAXUA
- Ez dira auzo ezberdinen arteko desberdinkeria sozialak murriztu
- Zona oso kalteberen areagotzea somatzen da

HAPOak Lurzoru Urbanizaezina bi lurzoru multzo handitan bereizten du:
1. Lurzoru Urbanizaezin Babestua, zeini honako kategoria hauek dagozkion: izadi interes bereziko eremuak,

fauna interes bereziko eremuak, paisaia interes bereziko eremuak, aisia interes bereziko eremuak,
lurrazaleko uren babesa eta arkeologia babesa; azken hau Hirigintza Arauetan lurzoru kategoria bezala
agertzen da eta planoetan, berriz, baldintzatzaile gainjarri bezala. Nekazaritza, baso eta abeltzaintza balio
ezohikoa izateagatik, bere paisaia, historia edo kultura balioengatik edota fauna, flora edo oreka
ekologikoa zaintzeko babestu beharreko lurzorua da.

2. Lurzoru Urbanizaezin Arrunta, zeini honako kategoria hauek dagozkion: ingurugiroaren hobekuntza,
basoa eta nekazaritza eta abeltzaintzarako zona eta landazabala. Lurzoru Urbanizaezinaren (LUE)
gainontzekoa osatzen du, eta nekazaritza eta abeltzaintza aprobetxamendua izan ahal du.

HAPOak baldintzatzaile gainjarri bakarra marrazten du: area higagarriak
HAPOak babesturiko elementu natural bakarra dago, baina ez da natura-ingurunean aurkitzen, baizik eta hiri-
bilbean: zuhaitz berezi babestu bat, Otaola Hiribidean.

LUE LPPan

PAISAIA HAPOan

HAPOak Nekazaritza eta
Basozaintzako LPSak jasotzen
ez duen LUEren Paisaia
Interes Bereziko Eremua
kategoria (1c) garatzen du,
landa edota larre paisaia
harmoniatsuak, ezohiko
edertasunekoak edo balio
kulturala daukatenak
babesteko helburuarekin.
LUEan aurkitzen den Espazio
Libreen Sistema Orokorraren
mugaketarekin bat dator ia
bere osotasunean, eta
LPPrekin bateragarria da.

AURREDIAGNOSIAREN SINTESIA

5.2. NATURA-INGURUNEA ETA PAISAIA

5.1. HELBURUAK: BETETZE MAILA ETA JADANEKOTASUNA



5. INDARREKO PLANGINTZA

LUE kategoriak HAPOn Kategoria parekagarriak lurralde plangintzan

Babes 
berezia

Izadi Interes Bereziko Eremua
Ez daukate Nekazaritza eta Basozaintzako LPSarekin elkarrekikotasunik. LAGen LUEren Babes 
Berezia kategoriarekin bat datoz.

Fauna Interes Bereziko Eremua
Paisaia Interes Bereziko
Eremua

Aisia Interes Bereziko Eremua
Ixua eta Arrate aisia zonei dagokie. Debabarrenako (Eibarko) eremu funtzionalaren LPPren
mugaketarekin bateragarria da.

Ingurugiroaren Hobekuntza

LAG eta Nekazaritza eta Basozaintzako LPSren Ingurugiroaren Hobekuntza.
Grafikoki, ez dator bat Nekazaritza eta Basozaintzako LPSrekin, zeinak bere suspertzerako bi
zabortegi jasotzen dituen; lurzoru berriak mugatzen dira, balio gehiago duten eremuen
ondoan aurkitzen direlako kalitate maila hobeetarantz bilakatzea onuragarritzat hartzen
diren baso degradatuak, sasitzak eta bazterreko lurzoruak jasoz. Lurzoru berri hauek LPPren
Ingurugiroaren Hobekuntza lurzoruekin bat datoz neurri handi batean.

Basoa

Basoa + LAGen Mendi Larreak eta Nekazaritza eta Basozaintzako LPSren Mendia (Basoa-
Mendi Urria + Basoa + Larre Menditarra + Larre Menditarra-Harkaitzak).
Grafikoki, Nekazaritza eta Basozaintzako LPSak Trantsiziozko Landa Paisaia bezela
kalifikatzen dituen lurzoruetatik batzuk sartzen dira kategoria honen barnean.

Nekazaritza eta Abeltzaintzarako Zona eta 
Landazabala

LAG eta Nekazaritza eta Basozaintzako LPSren Nekazaritza-Abeltzaintza Eremua (Balio
Estrategiko Altua + Trantsiziozko Landa Paisaia).
LPSak ez du inongo BEArik mugatzen udal-mugartean.

Lurrazaleko Uren Babesa

LAGen Nekazaritza eta Basozaintzako LPSren Lurrazaleko Uren Babesa (LUB).
EAEko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko LPSren arabera mugatu da grafikoki; LUEren
Antolamendu planoan, LUB bandaren zabalerak ez du ematen bere definizioarekin bat
datorrenik.

Arkeologia Babesa Hirigintza Arauetan kategoria bezala jasoa, planoetan Baldintzatzaile Gainjarritzat hartu da.

LUE HAPOan

LUEean Jarduketak Garapen maila
Plan Berezi bidez zehaztu beharreko Aisia Eremu Sistema Orokorra LUEean GARATU GABEA
Altamirako Hilerria GARATU GABEA
Industrialdetik Markina-Xemeineranzko irteera errepidea GARATU GABEA

Eibarko Saihesbidea. Saihesbidea osotzen duen tartea, Legarrerako irteera eta 
San Lorentzoko (Zaldibar) biribilgunearen artekoa. GARATUA ETA GAUZATUA

AURREDIAGNOSIAREN SINTESIA



Plano honek, indarrean
dagoen HAPOren bizitegi
eremuen garapen maila
adierazten du: berdez
garatutakoak, laranjaz
garatzen ari direnak, eta
gorriz garatu ez direnak.
Eremu bakoitzean gauzatzeke
geratzen diren etxebizitza
kopurua seinalatzen da; VL
etxebizitza librea da, eta VPP
babes publikoko etxebizitza.

AURREDIAGNOSIAREN SINTESIA

5. INDARREKO PLANGINTZA

Indarreko HAPOak 1.923 etxebizitza berriren bizitegi ahalmen bat proposatzen zuen, aldaketa batzuk jasan ostean, Txontako deuseztapena nagusi, 1.120 etxebizitza berritan geratu direnak.
• Gaur egun, indarrean dagoen HAPOaren bizitegi ahalmena, garatu gabeko eremuei dagozkien 823 etxebizitzak eta jadanik garatua izan den Egazelai sektorearen gauzatu gabeko orube

eraikigarriko 36 etxebizitzak batuz, 859 etxebizitzatakoa da. Txontako azken proposamenean jasotako etxebizitza berriak ere kontutan izanez gero, kopuru hau 1.361 etxebizitzatara igoko
liteke.

• Bizitegi jarduketen garapen maila baxua izan da. 261 etxebizitza gauzatu dira, hasieran planak proposaturiko etxebizitzen %13,6.

5.3. BIZITEGI ERABILERA



Bizitegi Ahalmena Hiri-Lurzorua Lurzoru Urbanizagarria
1.923* 1.632 291

*HAPOerako hasiera baten proposatutako kopurua, aldaketak jasan ditu

261 etxeb.
eraikiak

823 etxeb.
garatu gabe

LAG LAG muga gabe LPP gitx. zbk. LPP gehi. zbk.
Eraiki gabeko etxeb. 

indarreko HAPO
Eraiki gabeko etxeb. 

indarreko HAPO+Txonta
Bizitegi kuantifikazioa 1.370 56 705 1.488 859 1.361

HAPOak eskeini beharko dituen etxebizitzen gehieneko kopurua LAGen metodoaren bidez kalkukatutakoa da,
udalerri ororentzat jarritako gehieneko eta gitxieneko hazkunde mugak ezarriz. Jarrian datorren taulak, metodo
ezberdinak erabiliz kalkulaturiko bizitegi kuantifikazioa eta indarrean dagoen HAPOaren bizitegi ahalmena
jasotzen ditu. Ondorioztatzen da:
• Indarrean dagoen HAPOak, Txontarako azken proposamenaren antzerako antolamendu bat jasoz gero,

bizitegi ahalmen nahikoa izango luke plan berriaren indarraldiarentzat kalkulatutako bizitegi beharrak
betetzeko.

BABES PUBLIKOKO ETXEBIZITZA (BPE)
• Indarrean dagoen HAPOak proposaturiko babeseko etxebizitza

portzentaiak ez du gaur egungo lege-estandarra betetzen.
• Proposaturiko 561 etxebizitza babestuetatik 246 eraiki dira; hau da, %44

inguru. Babesturiko etxeebizitzaren garapen maila ertaina izan dela erizten
da.

• Eremu funtzionaleko LPPak proposatzen zuen babes publikoko etxebizitza
gehiena garatu da, Txontako garapena garatzeke geratzen delarik. BPE KOKAPENA LPPean

ZUZKIDURA BIZITEGIAK
Bereziki behardunak diren gizataldeentzat ostatu
iragankorra edota ostatu soziala dira.
• 20.000 biztanletik gorako udalerriek ezarri beharko

dituzte
• HAPO berriak 1,5m2-2,5m2 zuzkidura-bizitegi ezarri

beharko du bizitegi erabilerako sabaiaren 100m2tako
areagotze bakoitzeko edo plangintzan aurreikusitako
etxebizitza berri bakoitzeko.

Eibarrek zuzkidura bizitegiak dauzka Fray Martin Mallea
kalean, Egazelai sektorearen garapenaren bidez.

EREMUA GARAPEN MAILA

ERISONO SEKTOREA
• 2,97 Ha garatu dira (%24 inguru)
• 9,32 Ha geratzen dira bete gabe, gauzatu gabeko 41.940 sm2tako eraikigarritasunarekin

ERTAINA/BAXUA

IBURERREKA
HAPOak hiri-lurzoru bezala klasifikatzen du, eremuak hiri-lurzoru baldintzak betetzeko beharezko garapena izan ez duelarik. Bere antolamendua 2005eko irailak
21ean 18. zenbakiarekin EHAAn argitaratutako Plan Partzialera igortzen da. Lurzoru eraikigarriak dauzka Eibar eta Zaldibar artean partekatuak.

GARATU GABEA

MATXARIA
Saihesbidearen eta hirigunearen arteko Matxariako hiri-lurzoruaren berrantolaketa proposatzen da.

GARATU GABEA

AURREDIAGNOSIAREN SINTESIA

5.4. JARDUERA EKONOMIKOAK (JJEE)

5. INDARREKO PLANGINTZA



Ildo Estrategikoa Emaitzak
Hiri eredu berriari egokitutako ekonomia
jarduerak sustatu eta bermatu, eta sare
industriala berroneratu dezaten

+ Industria erabileraren irteera hirigunetik industrialdeetara
- Eraikin industrial hutsak hirigunean, birgaitu ez direnak , ezta

bizitegi erabileraz edo erabilera bateragarriz bete ere ez

Udalerriko merkataritza jarduera sustatu
eskaintzaren hobekuntzarekin

+ Hobekuntzak dauden merkatalguneetan (El Corte Inglés) eta
supermerkatu berrien ezarpena.
- Tokiko merkataritzaren atzerakada

Lurzoru industrialaren politika aktiboak sustatu

+ Jarduera ekonomikoen lurzoru eskaintza industrialdeetan
+ Administrazioaren bitartekotza (Sprilur)
- Industria sektorearen pisu galera hirugarren sektorearen

alde
- Pabiloi huts eta hondakin industrial ugari

Enpresa eta industriaren eraberritzea
sustatuko duen azpiegitura garatu

+ Teknologia-parkearen sorrera

Indarreko HAPOaren Jarduera Ekonomikoen Lurzoruen garapen maila planoa. 
Iturria: “Diagnóstico de Eibar para la elaboración del PGOU”. 

INDARREKO HAPOak PROPOSATUTAKO EKIPAMENDUA GARAPEN MAILA
Ipurua eremuaren bermatzea kirol ekipamendu bezala, Santa Ines komentuaren atzean kokaturiko lurzoruak gehituz. GARATU GABEA
Ipurua zelaiari erantsitako belar artifizialeko zelaiaren sorrera. Sortu da eta handiagotze berria eraikitzen ari da. GAUZATUA
Eibarko Hiriaren Museoaren sorrera, Portalea kultur-etxean. GAUZATUA

Azitaingo Auzo Etxearen sorrera.
GARATU GABEA

Azitainen garapenik ez

Txontako Auzo Etxearen sorrera.
GARATU GABEA

Eremu deuseztatua
Auzoko kirol-zentro bilakatzeko Orbea pilotalekuaren birmoldaketa. GAUZATUA
Errebal Udal-Merkaturen birmoldaketa GAUZATZEN
Egungo hilerria Altamira aldera lekualdatzea.
Ez da garatu, hilerria Urkin mantentzen da.

GARATU GABEA

Beilatoki pribatu baten eraikuntza Ipuruaren mendebaldean, Santa Ines kalean. HAPOaren 2. aldaketan proposatua. GARATU GABEA
Subakutu Ospitale baten eraikuntza. HAPOaren 2. aldaketan proposatua. GAUZATUA

• Jarduera ekonomikoen garapen maila ertaina izan da (%46)
• Erabilgarri gelditzen da JJEE lurzorua.

HAPOaren JJEEen GARAPEN MAILA 132.698 m2 
proposatuak

61.821 m2 
eraikiak

AURREDIAGNOSIAREN SINTESIA

5. INDARREKO PLANGINTZA

5.5. EKIPAMENDUAK



Eibarko Ekipamenduen egoeraren sintesi planoa. Iturria: “Diagnóstico de Eibar
para la elaboración del PGOU”. 

HAPO aurretiko
ELSO

ELSO lege-
estandarra

ELSO HAPOren EELL 
mantenduz

ELSO HAPOren EELL 
mantenduz, LUE ezik

EELL m2/biz 2,84 5 101,99 4,79

Eibar espazio libreen gabezia arazo larri bat daukan hiri oso dentsoa da, bai orokorrean, lege-estandarrak
betetzen ez direlarik, bai hiriaren auzo askotan.

GAUZATU GABEA

TRENBIDEAREN ESTALDURA

GAUZATUA

LURRALDE PLANGINTZAREN ZEHAZTAPENAK GARAPEN MAILA
Ingenieria Eskolaren handitzea aurreikustea,
Unibertsitatea bermatzeko, Irakaskuntza Bateratuen
Ikastetxea (IBI) deitzera pasatuz.

GARAPEN BAXUA
Hexagonoaren
handitzea soilik

Ekipamendu kulturaleko jarduerak hirigunea
berreskuratzera zuzentzea, eraikitako ondarea birgaituz
erabilera kulturalak ezartzeko, edo ekipamendu
kulturalak eraikiz hiri-hutsunetan edo egoera txarrean
aurkitzen diren eraikinen ordez.

GARATU GABEA

Jarduera kulturalak udalerriaren gaitasunarekin
zerikusia duten gaietan oinarritu; adibidez,
armagintzan.

GARATUA
Armagin Industriaren
Museoa

Ekipamenduen garapen maila ertaina izan da:
Eskualdeko Ekipamenduen garapen egokia, Tokiko Sistemen garapen baxua, berroneratze beharra
daukaten hiri eremuen garapen baxuarengatik, eta HAPOaren aldetik lurraldeko zehaztapenen
kontsiderazio ertain/baxua.

INDARREKO HAPOren ESPAZIO LIBREEN SISTEMA OROKORRAK GARAPEN MAILA
Sakuneko parkea GARATU GABEA
Barrenako parkea GARATU GABEA
Asua Errekako parkea GARATU GABEA
Azitaingo parkea GARATU GABEA
Armagin parkea. Hilerria parke bilakatzea bere leku aldaketa ostean. GARATU GABEA
Amaña eta Legarreko parkeak. Arrajolako Lurzoru Sektorizatugabea. GARATU GABEA

Bolinguako parkea
GARATU GABEA

Garatu gabeko eremua
Egazelaiko parkea GAUZATUA

AURREDIAGNOSIAREN SINTESIA
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5.6. ESPAZIO LIBREAK (EELL)



Indarreko HAPOaren Espazio Libreen planoa. Iturria: “Diagnóstico de Eibar
para la elaboración del PGOU”.

INDARREKO HAPOaren AISIA ZONAK LUEean GARAPEN MAILA
Santa Kurutzeko Aisia Zona GARATU GABEA
Arrateko Aisia Zona GARATU GABEA

INDARREKO HAPOren ESPAZIO LIBREEN TOKIKO SISTEMAK GARAPEN MAILA

Erisono II Industrialdea
GARAPEN BAXUA

Partzialki garatutako eremua

Txonta
GARATU GABEA

Eremu deuseztatua

Matxaria
GARATU GABEA

Garatu gabeko eremua

HAPOren ESPAZIO LIBREEN GARAPEN MAILA
Espazio libreen garapen maila baxua izan da:
• Espazio Libreen Sistema Orokorren garapen oso baxua
• Trenbidearen estalduraren ondoriozko Espazio Libreen garapen ertaina.
• Espazio Libreen Tokiko Sistemen garapen oso baxua.

Eibarrek 2007an Udalerriaren Irisgarritasun Plana idatzi zuen, hirigunearen ingurunean mugikortasun urriko
pertsonen gizarteratzea zein gizarte eta komunitate bizitzan parte-hartzea bermatzeko egin beharreko obrak
jasotzen dituena, espazio publiko eta eraikinetara irisgarritasuna erraztuz.

IRISGARRITASUN PLANAREN PROPOSAMENAK GARAPEN MAILA
Auzoekin eta hirigunearen alderdi altuekin loturen sorrera (Sarbide
Mekanikoen Plana)

GARAPEN ALTUA

Zuloagatarren eta Julian Etxeberria kaleen urbanizazioa plataforma bakar
bezala, oinezkoentzat espazio babestu bat sortzeko

GAUZATUA

Hirigunearen zona ezberdinen arteko lotura indartuko duten oinezkoen
ibilbideak sortzeko ibi eta oinezkoen pasabideen egokitzapena

GARAPEN ERTAINA

Malda nabarmenak eta luzeak dauzkaten kaleetan zehar eskubandak
ezartzea

GARAPEN BAXUA

IRISGARRITASUN PLANAREN GARAPEN MAILA

Irisgarritasun Planaren garapen maila ertain/altua izan da:
• Hobekuntza garrantzitsuak ekipamendu eta espazio libretan

bere proiektuetan inklusibitate eta irisgarritasun aspektuak
integratuz: Torrekuako plaza, Amañakoa, Eibarko anbulategikoa,
etab.

• Elementu mekanikoen eta igogailuen proposamenak 29 eraikin
publikotan: igogailuak Iturburu Ikastolan erta Astelena
Pilotalekuan, San Andres eskolako sarbide arrapala, etab.

• Garraio publikoan eginiko hobekuntzak autobus geltoki eta
nasetarako irisgarritasunean eta seinaleztapen eta altzari
egokien txertatzean oinarritzen dira.

AURREDIAGNOSIAREN SINTESIA
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5.7. IRISGARRITASUNA



Mugikortasun mekanikozko elementuen
azterketa planoa. Iturria:  “Diagnóstico 
de Eibar para la elaboración del PGOU”.

MUGIKORTASUN EZ MOTORIZATU PROPOSAMENAK GARAPEN MAILA
Garraio estrategia jasangarri batekin bizitza kalitatea hobetzea.
• Garraio publikoari dagokionez, hobekuntzak burutu dira: Ardantza eta Amañako tren geltokiak, Azitaingo geralekua, … hobekuntzak egiteke geratuz.
• Udaltzaingoaren flotari ibilgailu hibrido bat gehitu zaio, eta Udaletxe ondoan ibilgailu elektrikoentzat karga-puntu bat jarri da.
• Bidegorri tarte bat gauzatu da, Unibertsitateko geralekuaren eta Ardantzaren arteko trenbide gaineko pasealekuari dagokiona.

GARAPEN ERTAINA

Auzko bakoitzean “eremu lasai” bat eratzea.
• Jarduketa batzuk egikaritu dira zentzu hontan: Amaña eta Legarre, adibidez.
• Auzo gehienek ez daukate eremu lasairik

GARAPEN BAXUA

Oinezkoen eremu handi baten sorrera erdigunean.
• Erdiguneko “eremu lasaia” zabaltzen joan da: Untzaga, Zuloagatarren, San Agustin, Ego Gain (autobusen geltokia izan ezik) eta Plaza Barria; gauzatzen ari dira

Bidebarrieta eta Errebal. Oraindik jarduketak deratzen dira egiteke.
• Kalbetoi kalea gehitu zenetik asteburutako oinezkoen erdiguneko eremura, ez da oinezkoen eremua handitu.

GARAPEN ERTAINA
Altua eremu lasaien

lorpenean, baxua
oinezkoentzat jartze mailan

Auzoen lotura eraginkorra erdiguneko oinezkoen eremuarekin.
• Igogailuak eta arrapala eta eskailera mekanikoak gauzatu dira, erdigunearekin lotuz Mekola, Aldatze, Jardiñeta, Isasi eta Zezenbide bezalako eremuak.
• Ego Gain edo trenbide gaineko pasealekua moduko eragiketek, Amaña eta Legarre bezalako auzoak lotu dituzte hirigunearekin.

GARAPEN ALTUA

Udalerri guztian zehar dijoan oinezkoen luzetarako ardatz baten sorrera, hirigunea beste auzo batzuekin lotuz.
• Trenbidearen estalduraren bidez garatutako pasealekuak oinezkoen ardatz bat sortu du Amañako dorreen (Unibertsitateko geralekua) eta Ardantzaren artean.
• Gainontzeko oinezkoen ardatza egiteke geratzen da. Beste lotura ardatz batzuei dogokionez, azpimarratzekoa da Ego Gaineko ibai ondoko pasealekua.

GARAPEN ERTAINA

Hiri-periferiako Ingurune Berde baten sorrera, gaur egungo landa bideetan oinarrituz.
• Iburerrekako gune garaia Elgetako bidearekin lotzen duen tartea garatu da soilik. GARAPEN BAXUA

AURREDIAGNOSIAREN SINTESIA
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Eibarrek denborarekin handitzen joan den aparkaleku arazo
larri bat dauka. HAPOaren proposamenak honako era hauetan
bideratu dira:
• aparkalekuen horniduraren hobekuntza
• oinezkoen eta bizikletaren mugikortasunaren hobekuntza,

aparkaleku beharra murrizteko

Aparkalekuen eraikinen eraikuntza: 7
proposaturiko 15etatik

GARAPEN 
ERTAINA

Oinezkoen eta bizikleten mugikortasuna
hobetzeko helburuarekin:
• Trenbidearen gainean eraikitako

pasealekuaren tartean bidegorria sartzea.
Egiteke geratzen da tarte handiena, bere
garapena baxua izan da.

• Oinezkoen mugikortasunean
hobekuntzak: trenbide gaineko
pasealekua, Amañatik ospitalerako
oinezkoen pasabidea, hiri-igogailuen
instalakuntza, etab.

GARAPEN 
ERTAINA

Oinezkoen eta bizikleten espazioen azterketa planoa. Iturria: “Diagnóstico de Eibar para la elaboración 
del PGOU”.

MUGIKORTASUN MOTORIZATU PROPOSAMENAK GARAPEN MAILA
Eibarko Saihesbidearen burutzea.
Eibarko saihesbidearen egiteke zegoen tartea eta Amañako irteera berria gauzatu dira. GAUZATUA
Egungo bideen hobekuntzak. Hobetze jarduketa ugari garatu dira, esate baterako:
• Saihesbidearen Matxariako irteera, industrialdearen trafikoa hirigunetik gertuago dagoen tartetik bereizten duen biribilgune baten eraikuntzaren bidez.
• Torrekuako lotunearen birmoldaketa, biribilgune baten eraikuntzaren bitartez. Udalerriaren trafikoaren antolakuntza zeharo hobetu du.
• Barrenguako eraldaketa, hiriaren funtzionaltasun eta kalitatea hobetuz, nagusiki oinezkoen ikuspuntutik.
Ez dira garatu honako bideen hobekuntza jarduketa hauek:
• Garatu ez diren jarduketa eremuei dagozkienak: Matxaria, Txonta, Arane/Errekatxu, Azitain, …
• GI-3950, Iturburu Ikastola eta Bizkaiarekiko probintzia-muga artean
• GI-3301 Arrateko Santutegira doan GI-3950rekin bidegurutzearen ingurunean

GARAPEN ERTAINA

Bide berrien sorrera. Asua Erreka eta Electrociclosek saihesbidearen irteerarekin duen lotunea elkartzen dituen bidea garatu da. Ez dira garatu:
• Markinarako noranzkoa izango duen Matxariako Industrialdeko irteera tunela
• Garatu gabeko edo partzialki garatutako eremuei dagozkien bideak: Txonta, Matxaria, Erisono Industrialdea… lehentasunezkoa izanik Arane eta Iparragirre arteko

lotunea, Urkizuko pasealekuari paralelo joanez, gauzatzeke dagoen Azitaingo biribilgunerantz irteera berria izango dena.
• Gauzatu ez diren trenbidearen estaltze edo lurperatzeei loturiko bideak, adibidez, Estaziñotik Matxariara lotune berria.

GARAPEN BAXUA

Tren saihesbide baten eraikuntza. GARATU GABEA
Egungo trenbide trazaduraren estaltze eta lurperatzeak.
Unibertsitateko geralekuaren eta Ardantzaren arteko tartea ia guztiz garatu da, espazio libre berriak, bidegorria eta oinezkoentzat lotuneak lortuz. GARAPEN ERTAINA

AURREDIAGNOSIAREN SINTESIA
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Indarrean dagoen HAPOak proposatutiko jarduketen garapena baldintzatuta dago garapen berriek eta barne berrikuntza eragiketek bere hornikuntzarako beharrezkoak diren azpiegiturak (ura,
gasa, elektrizitatea, …) izatera.
Gainera, Eibarko HAPOak zerbitzu azpiegituren kontuetan proposamen batzuk jasotzen ditu:

HAPOren AZPIEGITURA PROPOSAMENAK GARAPEN MAILA
Ur Patzuergoaren saneamendu eta ur-hornidura proiektuak:
• Eibarko ur-hornidura sarean eginiko hobekuntza lanak: Otaola etorb., Legarre, Legarre Gain eta Tiburtzio Anituako sarearen berriztapena, edo Errekatxuko eta

Ubitxako garajeetako zenbait harguneren berriztapena.
• Aurreikusitako lanak: Mirafloreseko saneamenduaren berritze jarduketak eta Urkizuko dorreen, Kalbetoiko eta Isasi kaleko zenbaki bakoitien ur-hornidura

sarearen berriztapena.
• Gauzatutako jarduketa aipagarria: Ermua eta Eibarrentzat eraikitako hondakin-uren kolektorea, 15.000 pertsonaren hondakin-urak biltzeko ahalmenarekin,

eta bere desbiderapena Debako kolektore orokorrera, urak Apraitzeko Hondakin-Uren Araztegira (Elgoibar) eramaten dituena.
• Ebatzi gabekoak: Goitondoko Industrialdetik (Maiabia) datozen hondakin-uren arazoa.

GARAPEN ERTAINA

Isasin dagoen Iberdrolaren 30/13,2KV-tako Distribuziorako Transformazio-Estazioaren bermatzea. GARATUA
Telekomunikazio sarea landa-ingurunera zabaltzea. GARATU GABEA

Katalogoari dagokionez, beharrezkoa izango da:
• Katalogoa eguneratzea, gutxienez indarrean dagoen HAPOaren onespenaren ostean katalogatuak edo

inbentariatuak izan diren eraikuntzak jasoz, eguneratze ezak dakartzan arazoak saihesteko. Adibidez: Zamakola
Tailer-Etxea 2015ean monumentu kalifikatua izan zen, Eusko Jaurlaritzak Babesturiko Ondare Industrialaren
parte izatera iraganez (125. zk.dun fitxa), baina indarrean dagoen HAPOean hirigintza-plangintzarekin bat ez
datorren eraikin bezala agertzen da.

• Babestutako ondarearen mantenimendu egoera egiaztatu eta zerrendaren eta bere babes-neurrien balioa
zehaztu.

HAPOren KATALOGOA
HAPOren Katalogoa aurreko Euskal Kultur Ondareari Buruzko 7/1990 Legearen zehaztapenen arabera landu zen.
Osatzen duten elementuak dira:
• Eibarko hirigune historikoko Arkeologia Guneak
• Eibarko Balizko Arkeologia Guneak
• Eibarko babesturiko elementuen Katalogoa ZAMAKOLAKO TAILER-ETXEA Otaola Etorb. 28

AURREDIAGNOSIAREN SINTESIA
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6. KONTUAN HARTU BEHARREKO GAIKAKO ASPEKTU BERRIAK

Hiri-bilbean eraikin hutsak egoteak kohesio-arazoak eta eremu ez-segurutzat hartzen diren eremuak sortzen
ditu. Parke eraikia berrerabiltzeak, honako jarduera mota hauek proposatzea ahalbideratzen du:

JASANGARRIAK INTEGRATZAILEAK BIDERAGARRIAK

Eraikinak berrerabiltzea 
eraispena eta berreraikuntza 

baino jasangarriagoa da

Ondare interesdunaren 
kontserbazioak hiriaren 

izaera gehiago errespetatzen 
duten ezarpenak dakartza

Ordezko bizitokiak 
ematearen eta lekualdatzeen 

kargak eta beste afekzio 
batzuk murrizteak, jardueren 

kudeaketa errazten du

Hiri-bilbean hutsik dauden eraikinak seinalatuko dira, eta alderdi hauek
aztertuko dira, besteak beste: arkitektura, arkeologia edo historia balioa,
erabilera, tipologia, erabilera bat edo bestea hartzeko duen malgutasunari
dagokionez eta kontserbazio-maila. Informazio horrek guztiak, beste
alderdi batzuei dagokienez izan dezaketen egoera estrategikoarekin batera,
eraikin bakoitzaren etorkizuna zehazteko balioko du:

BERRERABILTZEA
Bere erabilera mantenduz edo 

birkalifikatuz,eraikina finkatuz edo bere 
birgaitze edo eraberritzea proposatuz

ERAISPENA Eraikin egokiago batekin ordezteko edo 
espazio publikoa sortzeko

LURZORU URBANIZAEZINAREN KATEGORIAK (LUE)
Lurzoru urbanizaezinaren (LUE) erregulazioa lurralde-plangintzari egokituko zaio (LAG, Nekazaritza eta
Basogintzako LPS eta Ibaiak eta Errekak Antolatzeko LPS), bai idatzizko edukian, bai grafikoan.
Indarrean dagoen HAPOk beste kategoria batzuk erabiltzen ditu, gehienak lurralde-antolamenduko irudiekin bat
datozenak. Grafiatutakoak ez datoz bat Nekazaritza eta Basogintzaren LPSarekin eta inguruko udalerriekin; horiek
aztertu eta, hala badagokio, zuzendu egin beharko dira.
Lurzoruaren erregulazioan bere kategoriara egokitzean sortzen diren ezberdintasunak aztertuko dira, izan
daitezkeen arazoak aurkitzeko, eta horiek konpondu behar diren eztabaidatuko da, honako eran:
• Kategoriak zatituz
• Gainjarritako baldintzatzaileak sartuz
Babes Arkeologikoaren izaera bikoitza zuzendu beharko da, hirigintzako arauetan lurzoru urbanizaezinaren
kategoria gisa eta planoetan gainjarritako baldintzatzaile gisa, HAPOren koherentzia bilatuz. Egokiagotzat jotzen
da gainjarritako baldintzatzailetzat hartzea.

INFORMAZIOA EGUNERATZEA
Ingurune fisikoari buruzko informazioa eguneratu eta osatuko da, honako elementu hauek sartuz:
• Elementu natural babestuak, Eibarko Natur Ondarearen Inbentarioan eta babes-ereduetan oinarrituta
• Hiri-ingurunetik natur ingurunerako sarbideak
• Begiratokiak
• Jadanik dauden oinezkoentzako landa-bideak eta ibilbideak

ERABILERAK LUEean 
Hirigintzako Araudia berrikustean (HAPOren hasierako onespenaren
fasean), aztertuko da ea LUEko erabileren arauketa egokia den, sektoreko
araudiak ezarritako mugetaz harantza jarritakoei dagokionez, hurrengoko
gaietan:
• Lehen sektorea
• Aisiarako eremuak
• Natura turismoa: kanpina, eskalada, etab.
• Lurzoru urbanizaezinaren berezko ez diren erabilerak ezartzea, haren

ezaugarriengatik bertan ezarri behar direnak: harrobiak, zabortegiak,
azpiegitura handiak…

6.1. ERAIKIN HUTSEN ERAGINA HIRIAN

6.2. NATURA-INGURUNEA ETA PAISAIA

AURREDIAGNOSIAREN SINTESIA



PAISAIA: HIRI-ERTZA

Hiriaren eta azpiegituren eraikuntzak paisaia naturalean izan duen eragina hiriaren ertzetan nabarmenagoa
egiten da, natur eta hiri ingurunearen arteko eremu mugakideetan.
Hiri-ertza nola landu den eta haren alderdi negatiboak aztertzeak, hiria errematatzeko modu berriak bilatzea eta
muga gehigarriak edo neurri zuzentzaileak ezartzea ahalbideratzen du.

Eibarrek 2008-2020 bitartean izan duen bizitegi-hazkundea urteko 38,4 etxebizitzatakoa da.
Plan berriaren 8 urtetako indarraldi baterako, eta LAGek 20.000 biztanletik gorako udalerrientzat ezartzen duten 2,2ko harrotze-faktorea aplikatuz, plan berrirako bizitegi-kuantifikazioa, egungo
hazkunde-erritmoan kalkulatua, 675 etxebizitzakoa izango litzateke.
Eibarrek kalkulatutako bizitegi-hazkundeak xurgatzeko gaitasuna du.
LAGen bizitegi-kuantifikazioaren metodoa lurzoru berriak garatzen dituzten udalerrientzat bakarrik ezartzen da; lurzoru sailkatuetan bakarrik jardutea aukeratuz gero, ez litzateke mugarik egongo
bizitegi-kuantifikazioari dagokionez. Hala ere, aurreikusitako egoerara egokitutako eskaintza planteatzea egokia dirudi.

LAG LAG mugarik gabe LPP gitx. zk. LPP gehi. zb.
Eraiki gabeko Etxeb. 

Indarreko HAPO
Eraiki gabko Etxeb. 

Indarreko HAPO+Txonta
2008-2020ko 

hazkundearen arabera 
Bizitegi kuantifikazioa 1.370 56 705 1.488 859 1.361 675

GAINJARRITAKO BALDINTZATZAILEAK

LAGen determinazioak aplikatuz, HAPOren berrikuspen agiriak gainjarritako
baldintzatzaile hauek jaso beharko ditu:
1. Arrisku natural eta klima-aldaketa faktoreak:

• Akuiferoen zaurgarritasuna
• Arrisku geologikoak
• Eremu uholdegarriak
• Klima-aldaketarekin lotutako arriskuak

2. Azpiegitura berdea:
• Bere ngurumen balioengatik babestutako eremuak
• korridore ekologikoak eta interes natural multifuntzionaleko

beste espazio batzuk

EGOERA TXARREAN AURKITZEN DIREN ETXEBIZITZAK

“EAEko parke eraikia berritzeko esku-hartze beharren diagnostikoa” izeneko agiriak Eibarrerako hainbat eremu degradatu biltzen ditu, eta horien artean hauek azpimarra daitezke:
• Eibarrek lehendik dagoen bizitegi-parkearen zati handi bat berroneratzea behar du. Eremu degradatuak, batez ere, periferian banatzen dira, eta Arraguetako erdigunera iristen dira.
• J.A Mogel berroneratzeari ekin zaio.
• Murrategiko BIAren (Birgaitze Integratuko Arearen) deklarapena eta ondorengo BEPBren (Barne-Eraberritzeko Plan Bereziaren) idazketa kudeatu dira.

Familien %35,39 aurri-egoerako edo 
egoera txar edo urriko eraikinetan

54,70 urte
batez besteko antzinatasuna

Egoitza-parkearen %62,27 
50 urtetik gorakoa

AURREDIAGNOSIAREN SINTESIA

6.3. BIZITEGI ERABILERA
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Plano honetan, “EAEko Parke eraikia berritzeko esku-hartze beharren diagnostikoa” izeneko agirian esku hartzeko beharragatik seinalatutako eremuak biltzen dira.
Informazio hau sartu da: etxebizitza hutsaren maila, errolda-sailean BPErik dagoen, eremuko merkatuko prezioa eta esku hartzeko beharraren maila.

AURREDIAGNOSIAREN SINTESIA
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6. KONTUAN HARTU BEHARREKO GAIKAKO ASPEKTU BERRIAK

ETXEBIZITZA HUTSA

Etxebizitza hutsa Eibarko eremu guztietatik hedatzen da, bai erdigunekoak, bai periferiakoak; ez da auzo jakin
batzuen arazo puntuala, baizik eta etxebizitza eskaera falta dagoela udalerri osoan neurri berean.

Etxebizitza hutsen portzentaia %7,40tik gorakoa da, 1.018 etxebizitza hutsik baitaude, udal erroldari buruzko
datu berrienen arabera. Eustaten arabera, datuak are okerragoak dira: 1.869 etxebizitza huts 2011n (etxebizitza-
parkearen %13,84), eskualdeko batez bestekoa (%13,34) baino zertxobait gehiago eta autonomikoa (%11,40)
baino askoz gehiago.

1.018
etxebizitza hutsik

bizitegi parkearen %7,40
hutsik

EIBARKO ETXEBIZITZEN TIPOLOGIA

• Eibarrek bizitegi-blokean eraikitako etxebizitzak eskeintzen ditu ia bere osotasunean. Dentsitate txikiko
etxebizitza gutxi dago, eta Murrategi, Matxaria, Otaola eta Arrate-bide eremuetan eraikitako parke zaharrari
dagokio.

• Eskaintza 3 logelako etxebizitzetan kontzentratzen da (% 51), eta, ondoren, 2 logelako etxebizitzetan (%33).
• Eskaintza eta eskaria ez datoz bat; logela bateko edo biko etxebizitza falta da.
• Eibarko etxebizitza txikia da pertsonako (33,5 m2/pertsona), Gipuzkoako batez bestekoaren antzekoa, baina

Bizkaiko eta Arabako batez bestekoa (40 m2/pertsona) edo Espainiakoa (42,75 m2/pertsona) baino askoz
txikiagoa.

Bigarren eskuko etxebizitzaren kalitateari dagokionez, aipagarriak dira:
• %0,5 komunik gabeko etxebizitzak (infraetxea)
• Etxebizitza-parkearen %15ek, gutxi gorabehera, 3 logela edo gehiago ditu, baina bainu bakarra.
• Etxebizitzen %18k ez dute igogailurik (irisgarritasun-arazoak).

77,20 m2
etxeb. batez besteko azalera

ESKARIAESKAINTZA

ETXEBIZITZA MERKATUAREN BILAKAERA

ETXEBIZITZA PARKEKO MERKATUA

2019ko irailean, etxebizitzaren batez besteko prezioa 1.914 €/m2 da, Elgoibarko 1.880 €/m2 baino zertxobait
gehiago eta Ermuko 2.006 €/m2 baino gutxiago.

1.914 €/m2
etxebizitzaren batez besteko prezioa

AURREDIAGNOSIAREN SINTESIA

%6

%33

%51

%10

ETXEBIZITZA % LOGELA
KOPURUAREN ARABERA

logela 1

2 logela

3 logela

4/+ logela

%32

%31

%18

%15
%3 %1 %0

ETXEBIZITZA % FAMILIA 
NEURRIAREN ARABERA 

(biztanle kop.)
bizt. 1

2 bizt.

3 bizt.

4 bizt.

5 bizt.

6 bizt.

7 bizt.



Industrialdeek tratamendu bereizia merezi dute, horien artean argi eta garbi mugatutako jarduera ekonomikoetarako beste zona batzuk sartu direlarik, hiri-sarean sartutako jarduera
ekonomikoengandik ezberdinduz.
Jarraian, dauden industrialdeen deskribapena jaso da, hirigintza irizpideen arabera hoberenetik txarrenera ordenatuta, semaforoaren sistemari jarraituz balorazioak egiterako orduan: berde
positiboa, tarteko laranja eta gorri negatiboa.

AZITAIN INDUSTRIALDEA

Industrialde finkatua; ez du lurzoru hutsik. Ia pabiloi guztiak erabiltzen ari dira.

AP-8 autobidetik, Eibarko saihesbidetik eta Maltzagatik erraz irits daiteke.
Aparkaleku nahikoa du, Debegesa-kafetegia/jatetxea izan ezik.

Bihurguneetako segurtasun-arazoak, oso itxiak baitira Teknologia-Parkera
doazten kamioien tamainarako, zeinekin sarbidea partekatzen duen, ondorioz
iragate-trafikoa gehituz.

Industrialdera sartu aurretik, autobus-geltokia eta tren-geralekua ditu. Osagarri
gisa, Udalbusek poligonoa bere linean sartzen du ordu-tarte batzuetan, eta
Debegesaren ateetan eta Teknikerren gelditzen da, Azitaingo industrialdetik
haratago.

Sarbide kale osoan espaloia du; ez du bidegorririk.

Kafetegia/jatetxea (gaur egun itxita), frontoia eta kirol-kantxak bezalako 
zerbitzuak dauzka.

Enpresen eta administrazio publikoaren arteko topagunea du, Debegesaren 
bidez, enpresei zerbitzuak eskaintzen dizkiena.

Administrazioak esku-hartzea izan du Sprilurren bidez lurzoruak kudeatzeko 
Azitain Barrenen.

Ezponda ezegonkorrak daude poligonoaren hondoan, eta dike bolkaniko bat (GIL 
azaleratzea). Dike horren mugimenduak behatu egin beharko dira.

Eraikinak eta, oro har, poligonoa egoera onean daude

BALORAZIO OROKORRA

ERISONO TEKNOLOGIA-PARKEA

Eraiki berri den industrialdea. 2,97 Ha garatu dira (%24 inguru), 9,32 Ha hutsik
daude, eta 41.940 sm2-ko eraikigarritasuna egiteko dute.

AP-8 autobidetik, Eibarko saihesbidetik eta Maltzagatik erraz irits daiteke.
Aparkaleku nahikoa du.

Bihurguneetako segurtasun-arazoak, oso itxiak baitira Teknologia-Parkera
doazen kamioien tamainarako. Azitain industrialdearen bidez sartzen da.

Industrialdera sartu aurretik, autobus-geltokia eta tren-geralekua ditu.
Osagarri gisa, Udalbus-ek bere linean sartu du Teknologia-Parkea ordu-tarte
batzuetan.

Sarbide kale osoan espaloia du; ez du bidegorririk.

Kafetegia/jatetxea (gaur egun itxita), frontoia eta kirol-kantxak bezalako 
zerbitzuak dauzka ondoko poligonoan (Azitain).

Enpresen eta administrazio publikoaren arteko topagunea du, Debegesaren 
bidez, enpresei zerbitzuak eskaintzen dizkiena, ondoko poligonoan (Azitain).

Administrazioak Sprilurren bidez lurzoruen kudeaketan esku hartu du.

Ezponden ezegonkortasun arazoak eta paisaian eragin nabarmena ageri dira.

Eraikinak eta, oro har, poligonoa egoera onean daude

BALORAZIO OROKORRA

AURREDIAGNOSIAREN SINTESIA
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OTAOLA

Jarduera handiko jarduera ekonomiko, industrial eta, batez ere,
tertziarioetako pabiloien kontzentrazioa, bai eta Ospitalea edo Ertzaintza
bezalako ekipamenduak eta dentsitate txikiko egoitza-eraikin pare bat ere
biltzen dituena.
Industrialde egiturarekin, bere erdiko kalea Bizkaitik hirirako sarbide nagusia
da. Ez dago lurzoru hutsik, baina bai erabilera gabeko eraikin puntualak.

Sallabenteko biribilgunetik sarbide erraza, AP-8 autobidearekin eta Eibarko
saihesbidearekin lotzen dena. AAEEren trafikoa hirikoarekin nahasten da. Lur
gaineko aparkalekua doituta dago.

Erdiko kalea, ongi dimentsionatua, errei bikoitzarekin. Poligono baterako
urbanizazio nahikoa du, baina ez da egokia erabileren konplexutasun handiko
eremu baterako.

Etorbidean autobus-geltokiak ditu eta tren-geralekuak AAEE eremuaren
muturretan.

Oinezkoentzako sarbidea du, nahiz eta espaloien zabalera desegokia izan
eremu batzuetan, eta espaloi bakarreko zatiak edo kalearekiko sestra altukoak
daude. Ez du bidegorririk.

Inguruan kafetegia/jatetxea eta udal-kiroldegia ditu.

Administrazio publikoak ez du esku hartu lurzoruen kudeaketan.

AAEEko eraikin batzuk egoera txarrean daude, konpartimentuak direlako eta
mantendu ez diren elementu komunitario asko daudelako.

BALORAZIO OROKORRA

Industrialde finkatua; ez du lurzoru hutsik. Pabiloi huts batzuk daude.

Sarbide erraza Eibarko saihesbidetik, nahiz eta sarrerako biribilguneak neurri
egokiak ez izan. Lur gaineko aparkalekuak nahikotzat jotzen dira; eraikuntza
pribatuko aparkalekuak daude, eskaera txikikoak.

Poligono berri samar batentzat egokiak ez diren sarbideak eta desnibel
handiak dauzka, lehendik zeuden industria-eraikinak jaso eta finkatu dituelako
eta, ondorioz, horietara sartzeko kotak ezarri dituelako

Ez du industrialdera sartzeko garraio publikorik.

Ez du oinezkoentzako sarbiderik, ez Matxariako eremu hiritarrenetik, ez
saihesbidetik. Bidegorririk ere ez du.

Ez du kafetegi/jatetxe edo kirol-ekipamendu gisako ekipamendurik.

Sprilurren bidez lurzoruen kudeaketan esku hartu du administrazio publikoak.

Eraikin batzuk egoera txarrean daude, baina poligonoaren kontserbazioa, oro
har, egokia da.

BALORAZIO OROKORRA

MATXARIA INDUSTRIALDEA

AURREDIAGNOSIAREN SINTESIA
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IBURERREKA INDUSTRIALDEA

Lurzoru hutsak dituen Industrialdea. Zaldibar eta Elgetarekin lurrak
partekatzen dituenez, poligonoaren kudeaketa konplexua izaten ari da eta ia
guztiz geldirik aurkitzen da.

Sarbide erraza Bizkaitik (Ermua-Zaldibar); Olarreagako zuzenetik desbideratzea
ez dago behar bezala seinaleztatuta eta ez du neurri egokirik. Ez du behar
adina aparkaleku, langileek seinaleztatu gabeko tokietan aparkatzen dute.

Bi noranzkoko kale estuak, era egokian zolatu gabeko eremuak eta urbanizazio
falta orokorra aurkezten ditu.

Garraio publikoa du autobus bidez industrialdeko sarreraraino, eta trenaren
bidez poligonora iristeko 300m-ko tartea utzi arte.

Ez dago oinezkoentzako espaloirik Olarreaga auzorako desbideratzetik aurrera, 
ezta bidegorririk ere ez. Ez dago espaloirik industrialdearen barruan.
Ez du kafetegi/jatetxe edo kirol-ekipamendu gisako ekipamendurik.

Administrazio publikoak ez du esku hartu lurzoruen kudeaketan.

Eraikinak, oro har, egoera txarrean daude, kanpoko itxurari dagokionez 
behintzat. Poligonoaren kontserbazioa, oro har, txarra da.

BALORAZIO OROKORRA

Industria-pabiloien kontzentrazioa, euretariko asko erabilera gabekoak.

Hasieran, sarbide bakarra zuen trenbidearen azpiko pasabide puntual batetik,
hiriaren erdigunetik. Saihesbidearekin lotzen duen bigarren sarbidea eraiki
da, norabide bakarreko sarrera eta irteerarekin.

Pabiloien artean, bi noranzkoko kale estu bat igarotzen da, eta oro har ez da
urbanizaziorik egiten.

Autobus-geltokia eta tren-geltokia ditu hirigunetik daukan sarbide-puntutik
gertu.

Asua Errekako sarreraraino oinezkoen sarbidea du; hala ere, kaleak ez du
espaloirik, eta beraz, ezin da pabilioietara oinez iritsi errepidetik ez bada.
Bidegorririk ere ez du.

Ez du kafetegi/jatetxe edo kirol-ekipamendu gisako ekipamendurik.

Administrazio publikoak ez du esku hartu lurzoruen kudeaketan.

Eraikinak, oro har, egoera txarrean daude. Poligonoaren kontserbazioa, oro 
har, txarra da

BALORAZIO OROKORRA

ASUA ERREKA

Hiri-bilbean sartutako industria-eraikinei dagokienez, indarrean dagoen HAPOk horietako asko bizitegi-erabilerarako birkalifikatu zituen, eta horrek jarduera asko hirigunetik kanpo dauden
poligonoetara eramatea ekarri du. Hala ere, eraikin hauek, bigarren erabilera batetarako berroneratuak izan beharrean, hutsik daude, hiri bilbea apurtzen duten irla handiak osatuz.

HAPOren berrikuspenean, eraikin horiei bizitza emango dieten erabilera berriak planteatzea zilegi da, kontuan hartzen diren bizitegi-erabilerez gain, industriakoak ez diren beste jarduera
ekonomiko batzuk ere izan zitezkeenak. Jarduera ekonomiko asko oso ondo bizi daitezke hirian bizitegi-erabilerekin, ez baitute sortzen ez kutsadura-eragozpenik ez gehiegizko zaratarik, ezta
trafiko astunik ere.

AURREDIAGNOSIAREN SINTESIA
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ERAIKIN HUTSAK

Hutsik dauden edo oso gutxi erabiltzen diren Jarduera Ekonomikoetarako eraikin asko daude bai hiri-bilbean, bai
industrialdeetan. Planoan gorriz edo laranjaz markatzen dira okupazio eskasa izateagatik berroneratze jarduketaren
baten parte izan daitezkeen eraikinak.

AUKERA:
JARDUERA EKONOMIKOEN GUNEA

Erabilera gabeko zenbait industria-eraikinen kontzentrazioa, arazo bat izatetik, jarduera ekonomikoetarako polo bat
ezartzeko aukera bat izatera pasa daiteke, interesdun industria-ondarearen birgaitzean oinarritutako berroneratze
jarduketen bidez, oinezkoentzako eta bizikletentzako mugikortasunean eta garraio publikoan funtsatutako
hobekuntzekin bateratuz, besteak beste. Era berean, beste erabilera batzuen nahasketarekin osa daitezke, bizitegi
erabilera, aparkalekua eta ekipamenduak adibidez, hala nola espazio publikoaren hobekuntzarekin.
• Hiriarekin bateragarriak diren beste jarduera ekonomiko batzuek eraikin industrialak okupatzea, erabileraz

aldatzea baino bideragarriagoa da, deskontaminazio-karga txikiagoa eta birgaitze-konplexutasun txikiagoa
dutelako.

• Horrela, hirian dauden hiri-hutsuneak betetzea ahalbideratuko duten hiria berroneratzeko jarduketen garapena
suspertzen da, hiria kohesionatuz, atseginagoa, seguruagoa eta biziagoa bilakatuz.

• Hiri-bilbean jarduera ekonomikoak txertatzeak berarekin dakar lanpostuak bizitegi-guneetara hurbiltzea, etxetik
lantokirako ibilbideak laburtuz, oinezkoen mugikortasuna sustatuz eta ibilgailu pribatuaren erabileraren beharra
murriztuz.

AURREDIAGNOSIAREN SINTESIA
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GAINJARRITAKO BALDINTZATZAILEAK: 
KUTSATUTAKO LURZORUAK

Hiri-bilbe osoan oso zabalduta dauden lurzoru kutsatuak
daude. “Euskal Autonomia Erkidegoko lurzorua kutsa
dezaketen jardueren inbentarioa” ez dago eguneratuta.
Lurzoruaren kutsadura gainjarritako baldintzatzailea da,
erabilera aldatzea proposatzen duten jarduketei eragingo
die deskontaminazio-kargekin.



MERKATARITZA
Indarrean dagoen HAPOren garapenak hobekuntzak ekarri ditu saltoki handietan, baina ez tokiko
merkataritzan.
Hiriaren eta tokiko merkataritzaren artean sinbiosi modukoa dago. Hurbileko merkataritza duen hiria
hiri bizia da, erakargarria, atsegina eta segurua. Tokiko merkataritza, askotariko merkataritza da,
denda espezializatuak, jatetxe-arloko zerbitzuak, tabernak, aisialdia eta adin guztietako
jendearentzako jarduerak biltzen dituena.
Hurbileko merkataritza indartu egiten dute oinezkoa protagonista duten hiri-espazioek. Hori dela
eta, merkataritzarako ahalmen handia baina garapen txikika aurkezten duten espazioetan sartu
beharko litzateke, hala nola espazio publiko eta oinezkoentzako ardatzek garrantzi handia hartzen
duten hiri-berroneratze jarduketetan, edota beste erakarpen-gune berri batzutan (jarduera
ekonomikoetakoak, ekipamenduzkoak, …).
Merkatu plaza, aurretik Rialto zinea zeukan eraikinera aldatu zena behin-behinean, jatorrizko lekuan,
Errebalen, birkokatu nahi da. Errebaleko eraikinak, eraikitzen ari dena, merkatu-plaza, kultur
erabilerak, garajeak eta ibiltzeko moduko estalkien bidez lorturiko espazio libreak nahasiko ditu.

TURISMOA
Bidaia turistiko askoren zero gunea Eibar da, EAEko hiru hiriburuen arteko gune estrategikoan duen
kokapen eta komunikazio bikainagatik. Autobus geltokitik hurbil, hotelak eta ostalaritza eskaintza
handia ditu, baina ez du produktu turistiko propiorik garatzen jakin.

HAPOren berrikuspenak aukera ematen du hirian turismo jarduera garatzeko agertoki egokia
ezartzeko:
• Konektibitate, irisgarritasun unibertsal, irisgarritasun teknologiko eta azpiegituren hobekuntza.
• Ondare baliabideen garrantzia haintzat hartzea
• Helmugan harrera hobetzea, hiria txukuntzea eta mantentzea.

EIBARREK GARATU AHAL DITUEN PRODUKTU TURISTIKOAK

Kultura Turismoa: turismo industriala eta memoria historikoaren turismoa

Sormen teknologikoa bultzatzea eta ibilbide profesionalak diseinatzea,
bakarka edo Elgoibar eta Ermuarekin batera ibilbideak eginez.

Kirol ekitaldi berezietarako eskaitza egituratua. (futbola eta pilota)

Turismo gastronomikoa

Natura Turismoa: ekoturismoa, natura aisialdia eta turismo aktiboa

MICE turismoa: negozio bileretara, biltzarretara, konbentziotara, pizgarri-
bidaietara eta lan arrazoiengatik antolaturiko beste ekitaldi batzuetara joateko
jarduerak egiteko bidaiek eragiten dutena.
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EKIPAMENDU 
MOTA

MAILA IZENA

OSASUN ETA 
ASISTENTZIAZKOA

C Eibarko Subakutuen Ospitalea
M

Xurgatzen dituen 
zerbitzuak 

Eibarko Osasun Mentala

L Torrekuako Anbulategia

L Ipuruako Anbulategia

C

San Andres Egoitza
Ego-Gain Gerontologia-Zentroa
Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra
Gizarte Babesik Gabeko egoeran dauden
Adingabeen Harrera Zentroa

M Gizarte Segurantzako Anbulategia
Arrateko Aterpetxea

L

Untzagako Zahar-Etxea
Ipuruako Zahar-Etxea
Urkiko Zahar-Etxea
Beheko Tokiko Zahar-Etxea

ERLIJIOSOA

M

Eliza Ebanjelikoaren Jainkoaren Batzarra
Arrahma Meskita
Jehováren Lekukoen Erreinuaren Aretoa
San Andres Parrokia
San Agustin Parrokia
Amaña Parrokia
Urkiko Parrokia
Karmengo Parrokia
Azitaingo Baseliza
Arrateko Ama Birjiñaren Santutegia

L

Santa Kurutz Baseliza
San Salvador Baseliza
Akondiako San Pedro Baseliza
Zelaarteko San Roman Baseliza edo Santa
Ageda Baseliza
Aginagako San Migel Eliza

EKIPAMENDU 
MOTA

MAILA IZENA

KIROLA L

Legarreko Frontoia
Amañako Frontoia
Azitaingo Frontoia
Saratsuegiko Kirol Pistak
Arrateko Frontoia

HEZKUNTZA

C HHI Hezkuntza Integratuko Zentroa

C Ematen dituen
hezkuntza
zerbitzuak

Industria Ingeniaritza
Teknikoko Unibertsitate
Eskola

C I.E.S. UNI Eibar-Ermua

C Lanbide Heziketa Institutua, Armeria Eskola
Federico Mayo Ikastetxea-ASPACE

M

Azitaingo Lanbide Heziketako Udal Institutua
HHI-Helduen Heziketa Iraunkorra
Udal Euskaltegia
AEK Euskaltegia
Nuestra Señora de la Providencia Ikastetxea
La Salle Azitain Ikastetxea
La Salle Isasi Ikastetxea
Ignacio Zuloaga Batxiler Institutua
Mogel-Isasi Bigarren Hezkuntzako Institutua
Itzio Bigarren Hezkuntzako Institutua
Arrateko Ama Ikastetxea
Amaña Ikastetxea
San Andres Ikastetxea
Urkizu Ikastetxea
Orbea Haurreskola - Bittor Sarasketa
Sansaburu Haurreskola
Ondamendi Haurreskola Zaharra – Eskolatze
Osagarriko Programa 14-16 urte

EKIPAMENDU 
MOTA

MAILA IZENA

INSTITUZIONALA 
ETA ZERBITZU 

PUBLIKOAK

C

Ertzaintza
Guardia Zibilaren Kuartela
Suhiltzaileen Parkea
Debabarrenaren Mankomunitatea
Debegesa
Gizarte Segurantzako Institutu Nazionala
Ogasuna
Epaitegia

M

Udala
Andretxea
Lanbide
Postetxea
Jabetzaren Erregistroa
Hilerria
Torrekua udaleko Brigadaren Biltegia

SOZIO-KULTURALA

C

Coliseo Antzokia
Hezkuntza Esparruko Antzokia CEI
Markeskua-Udako Euskal Unibertsitatea UEU
Legarreko Musika Entsegu-Gelak

M Portalea Kultur Etxea

C

Ematen dituen 
zerbitzuak

Armagintzaren Museoa

M
Arteen Patronatua– Musika 

Eskola

M Dantza Eskola

M
Erabilera Anitzeko Esparrua - lehengo Zezen-
Plaza

L Amañako Kultur Etxea

KIROLA

C
Ipurua Estadioa
Astelena Frontoia

M

Kirol Instalazioen Udal-Patronatua
Orbea Kiroldegia
Unbe Kirol-Konplexua
Ipuruako Bolatokia
Saratsuegiko Skate Pista
Arrateko Tiro Eremua-Tiro Pichón

Hona hemen Eibarrek gaur egun dituen ekipamenduak, ekipamendu motaren arabera sailkatuta eta eskualde (C), 
udal (M) edo toki (L) mailan zerbitzua ematen duen kontuan hartuta.

AURREDIAGNOSIAREN SINTESIA
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HUTSIK DAUDEN ERAIKIN EKIPAMENTALAK

Alfa Ikastetxea Eraisteko lizentzia du, Eusko Jaurlaritzak
eskatuta.

Bittor
Sarasketako
Epaitegi
Zaharrak

Eusko Jaurlaritzak eraikina babespeko
apartamentuetarako erabiltzea aurreikusten du.
Beheko solairua tokiko ekipamendu batetarako
erabiliko da, seguruenik ludoteka batetarako.

Ipuruako
Antzinako
Merkatua

Eraikin honen inguruan auzoko bizilagunekin
parte hartzeko prozesu irekia dago. Auzo elkarte
batek eraikina erabiltzea da asmoa.

Torrekua
Anbulategia

Erretiratuen-Etxerako erabili nahi da, baina
belaunaldiarteko erabilera bokazioarekin.

Eibarko ekipamendu eraikin hutsak

Ekipamendu hauen nahikotasun eta egokitasunari buruz eztabaidatu behar da:

• Hezkuntza ekipamenduak: Eibarrek prestakuntza eskaintzen du maila guztietan; aipatzekoak dira Arma-Eskola, eskualdeko industriaren beharrak betetzeko eskaintza dela eta, eta Lan
Unibertsitatea, Hezkuntza Integratuko Zentro (HHI) bihurtua. LPPk azken honen handitzea aurreikusten zuen arre, indarrean dagoen HAPOk dagoeneko eginda dagoen eraikin hexagonalaren
handitze txiki bat besterik ez zuen proposatu. Erabilera xehakatu ugari biltzen dituen konplexua denez, handitzerik behar ote duen eta egungo lurzatian garatu ote ditzakeen galde daiteke.

• Osasun ekipamendua: Eskualdeko ekipamendu bat garatu da, Debabarreneko Subakutuen Ospitalea, udal-ekipamendu sanitarioak (Torrekuako Osasun Mental saila) eta lokalak (Torrekuako
eta Ipuruako Anbulategiak) xurgatu dituena, osasun arloko antolaketa egitura aldatuz eta herritar batzuentzako joan-etorrietako distantziak handituz.

• Zerbitzu publikoak: Hilerria ez da Altamirara lekualdatu. Aproposa liteke berriz ere lekualdatzea mantentzearen egokitasunari buruz eztabaidatzea.

• Kultur ekipamendua: Armagintzaren Museoa garatu da, zein Portaleak, Coliseok eta Musika Taldeentzako Entsegu Lokalek osatzen duten udal kultur eskaintza nagusia osatzera dator. Eibarren
eraikitako museoak turismoan duen eraginari buruzko eztabaida gomendagarria da, eta beharrezkoa den eskaintza beste ekipamenduren batekin osatzea turismo industriala bultzatzeko.

• Kirol ekipamendua: Ipuruako Estadioa handitu da, baina komentuaren atzeko aldea ez da garatu. Eskualde-mailan interes handien duten kirol-ekipamenduak Astelena Frontoia eta Ipurua
Estadioa dira; udal-mailan, Udal-Polikiroldegia eta Unbeko Kirol-Konplexua nabarmentzen dira.
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Eibar, espazio libreen falta arazo larri bat duen oso hiri
trinkoa da.

“Eibarko Diagnostikoa HAPO egiteko” agiriak espazio
libreen defizita duten hiri-bilbeko hobako eremu hauek
identifikatzen ditu: Amaña, Unibertsitatea eta erdiguneko
eremu oso zabal bat, Matxariako hegoaldea eta Txonta
biltzen dituena, Julian Etxeberria kaletik Barrena kalearen
hasieraraino.

Indarrean dagoen HAPOk, Espazio Libre gisa kalifikatzen
ditu legez konputagarriak izan arren Eibarko hiri-bilbearen
espazio libreen sarea osatzen ez duten zona batzuk:
ezinezko maldadun ezpondak, lotuneak ebatzi eta kotak
libratzeko erabilitako espazioak, eskailera eta arrapalaz
josiak, etab.

Nabarmentzekoa da trenbideen estalduraren emaitza. Zati
batean garatu da, eta, horren ondorioz, hirirako espazio
libre lineal berriak sortu dira; izan ere, hiri trinkoegia
husteko balio izateaz gain, nabarmen hobetu dira
oinezkoentzako loturak eta irisgarritasuna, eta bidegorri
bat egiteko ere balio izan du.

Errebaletik Azitainera doan trenbidea estaltzeko aurreproiektua

ESPAZIO LIBREAK DISEINATZEKO IRIZPIDEAK

Berroneratu nahi diren espazio libreetan, kontuan hartu beharko dira,
egungo lurralde-politikak aplikatuz, genero-kontuak, espazio seguruak,
irisgarriak eta integratzaileak sustatuz; mugikortasunekoak, espazioak
gainerako hiriarekin (espazio libreak, ekipamenduak eta bizitegi-guneak,
batez ere) lotuz, lehentasunez oinezkoentzat edo erdi-oinezkoentzat diren
ibilbideen eta bidegorrien bidez; eta azpiegitura berdearen kontzeptua
integratuz, gune askeen arteko lotura etengabea bilatuz, sare jarraitu bat
osatu dezaten, lurzoruaren iragazkortasuna sustatuz eta sarean natura-
ingurumenarekin lotuneak sartuz.

Lerro hauen eskuinaldeko irudiak era askotako espazioak
biltzen ditu: plazak eta parkeak, pasealeku linealak,
erabilera publiko bobazioa daukaten azalera nabarmeneko
estalki ibilterrazak, baita izaera irekiko kirol ekipamenduak
ere. Gorriz dauden espazioek ez dute Espazio Libre izateko
moduko kualifikaziorik.

AURREDIAGNOSIAREN SINTESIA

6.6. ESPAZIO LIBREAK (EELL)

6. KONTUAN HARTU BEHARREKO GAIKAKO ASPEKTU BERRIAK

JADANEKO ESPAZIO LIBREAK



Irisgarritasun Plana hiriko igogailuak, eskailerak eta
arrapala mekanikoak bezalako mekanismoen
proposamenean oinarritzen da. HAPOren
berrikuspenak aukera berriak irekitzen ditu
irisgarritasuna ikuspegi handinahiagotik jorratzeko,
dauden auzoen eta hirigunearen arteko loturak
hobetzeko modu berriak bilatuz, bai eta auzoen
barruan ere; edo auzoen arteko eta/edo auzoen
eta zentroaren arteko lotura berriak sortuz.

Eskala handiko lotura-tresna horietako batzuk
hirigunearen hedapen-fenomenoak dira. Espazio
publiko garrantzitsua dute, eremu horretarako
ardatz egituratzaile gisa balio duena, non oinezkoa
den espazioaren protagonista. Espazio publiko
horiek irisgarritasun unibertsalaren irizpideak
kontuan hartu beharko dituzte, auzoetako
biztanleak zentrotik hurbilago senti daitezen.

Atzemandako irisgarritasun-arazoen planoa, “Diagnóstico de Eibar para la elaboración del PGOU”
agiriaren Irisgarritasun Planaren betetze-maila planoan oinarrituta.

Hiri-berroneratze mailan irisgarritasuna hobetzen
duen lotura-mekanismo adibide gisa, Ego Gainen
garapena azpimarratu behar da. Izan ere, Amaña
eta Legarre auzoak zentroarekin lotu ditu, eta gaur
egun Eibartik hurbilago daudela ulertzen da, San
Andres pasealeku zaharrean zeuden irisgarritasun-
eta segurtasun-arazoak konponduz. Agian, Ego Gain
operazioa aipatzerakoan, zentroa zabaltzeko
fenomeno bati buruz hitz egin genezake, auzoekin
lotzeko estrategia batetaz baino gehiago; izan ere,
Eibarko erdigunea, Alfa hasten zen tokian amaitzen
zena, gaur egun El Corte Ingelés-eraino heltzen da.
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PARVULARIO
ONDAMENDI ZEZENBIDE

Osagarri gisa, HAPOren berrikuspena aukera bat da auzo batzuetako barne-irisgarritasuneko arazoei aurre
egiteko: espaloi falta, espaloi mailakatuak edo gehiegizko maldak, edota etxadi-patio erdian harrapatuta
dauden eraikinak izatea bezain kasuistika bereziak, honek daraman irisgarritasun eta segurtasun arazoak izateko
arrisku areagotzearekin.

ANTZEMANDAKO ARAZOEN ADIBIDEAK

• Matxaria industrialdeak ez du oinezkoentzako sarbiderik

• Matxariako erdiko kaleak eta Ibargainek ez dute espaloirik beren ibilbidearen zati handi batean; oinezkoek
kale hauek ibilgailuekin aldi berean erabiltzen dituzte, berez koexistentzia eremuak izan ez arren.

• Amaña kaleak eta Karlos Elegezuaren abiapuntuak ez dute espaloirik; oinezkoek kale hau ibilgailuekin aldi
berean erabiltzen dute, berez koexistentzia eremua izan ez arren.

• Amañako dorreen beheko kaleak ez du espaloirik eta kotxez beteta dago; ikuspen eta segurtasun arazoak
ditu, eta trenbidearen gaineko pasealekuarekin lotura gutxi.

• Zezenbide kaleak ez du espaloirik bere ibilbidearen zati handi batean; oinezkoek kale hau ibilgailuekin aldi
berean erabiltzen dute, berez koexistentzia eremua izan ez arren.

• Astelena pilotalekuaren ondotik igarotzen den eta Isasi bere eraikinen atzekaldearekin lotzen duen
kalezuloa puntu beltza da, ez ditu irisgarritasun eta segurtasun alderdiak betetzen.

• Arikitxaneko Zubia eta Bidebarrietako autobus geltokia lotzen dituen etxesail baten barruko kaleak ez du
espaloirik eta ibilgailuz beteta dago; trafikoaren eta generoaren ikuspegitik ez da oso segurua.

AMAÑA

SAN KRISTOBAL

ERREKATXU

ARRAGUETA
ESTAZIÑO

LEGARRE GAIN

MEKOLA

ONDAMENDI
HAURRESKOLA ZEZENBIDE

URKI

TXONTA

JARDINESIPARRAGIRRE

AMAÑA

ZONAS CON PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD
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PROBLEMAS DETECTADOS

BIZIKLETEN MUGIKORTASUNA

Badira bidegorri sare baten trazaduraren inguruko hainbat aurreikuspen udalerrian: Gipuzkoako Bizikleta
Bideen LPS, Debegesaren Debabarrenako Bidegorri Sareen Ikerketa (2010), Eibar eta Maltzaga arteko
Bidegorriaren obren Proiektua, etab., baina ez dago Eibarko udalerriaren bidegorri sarearen
trazadurarentzat behin-betiko proiekturik; beraz, honentzat aukera ezberdinak proposatu ahalko dira.
Bidegorriak zirkuitu itxi bat izan beharko du, sare jarraitu bat, Sallabenten dagoeneko eraikia izan den atala
eta Maltzagatik Azitainerarte prioektatua izan dena lotuko dituena. Aisia edo kirol aukera izateaz gain,
eguneroko mugikortasun modu bezala balio izan beharko du, bizitegi gune nagusiak jarduera ekonomikozko
eremuekin eta ekipamendu eta espazio libre nagusiekin lotuz, bai jadanik daudenak , bai proposaturikoak.

Diputazioak egindako ikerketaren trazadura, bere muturren lotuneekin bateragarria da. Trenbide gaineko
estalkian oinarritzen da nagusiki. Eraiki gabeko pasealekuari dagokion tartea bikoiztua aurkitzen da,
luzetarako noranzkoan hiri erdigunea zeharkatuko duen bidegorri bat garatzea ahalbideratuko zukeena,
jadanik badauden kaleak erabiliz.

Debabarrenako Bidegorri Sareen Ikerketa (2010ko otsaila)
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OINEZKOEN MUGIKORTASUNA

Egungo lurralde politikek ebazten dute oinezkoen mugikortasuna mugikortasun era nagusitzat hartua izan behar
duela, genero ikuspegia, inklusibitatea eta irisgarritasun unibertsala bezelako gaiak zeharka sartuz.

Plano eskematiko batetan biltzen dira oinezkoen mugikortasun elementu nagusiak, nondik honako ondorio hauek
eratortzen diren:
• Trenbideen gaineko pasealekua (berdez) udalerriko pasealeku nagusia da, bere eraikuntzaren aurreko ibilbideen

aurrean, hots, saihesbidea eta Eibar Zaldibarrekin eta Ermuarekin lotzen duen errepide nazionalaren tartea,
kalitatezko hautabide bat; halere, amaitu gabe dago eta gauzaturiko tartearen barnean lotu gabeko atalak
aurkezten ditu.

• Ez dago trenbideen gaineko pasealekuaren eta merkataritza jarduera gehien daukan oinezkoen kalearen
(Toribio Etxeberria, horiz) arteko behar bezala dimentsionaturiko lotura arinik, paseo ibilbideak beste
aisia/erosketa ibilbide batzurekin gurutzatzea ahalbideratuko zukeena.

• Ez dago oinezkoentzat jarraitasunik hiri erdigunean; Ego Gaineko ibai ertzeko pasealekua (urdin ilunez), El Corte
Inglés Autobus Geltokiarekin lotzen duena, Untzagara heldu aurretik mozten da. Aipaturiko jarraitasuna badago
Untzagatik aurrera, Toribio Etxeberria eta Kalbetoi (laranjaz) kaleekin dauzkan lotuneetan. Untzaga eta Kalbetoi
oinezkoentzat jartzen dira asteburuetan.

• Errebal (urdin argiz) oinezkoen mugikortasunean elementu garrantzitsu bat izango da; halere, oinezkoentzat
gaur egun dagoen gainontzeko sarearekiko lotu gabe geratzen da.

• Errebal eta Azitain arteko trenbide gaineko pasealeku tartea (gorriz) gauzatuz gero, hiri erdigunea lotu gabe
geratuko da.

6.8. MUGIKORTASUNA 
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AZITAIN-MALTZAGA OINEZKO ETA BIZIKLETENTZAKO 
BIDEAREN ERAIKUNTZA PROIEKTUA

Hiriko bide sare nagusia aintzakotzat hartu da, ez laneguneko bide-eskeman soilik oinarrituz, baizik eta asteburutan hiri
erdigunea oinezkoentzat jartzeak eragiten duen trafiko berbideratzea ere kontuan izanik. Hiriko sare nagusi barnean
dimentsionamendu eta kualifikazio ezberdintasun handiak aurkitzen dira. Ondorio nagusiak honako hauek dirta:

• Barrenak eta nagusiki Otaola hiribideak ez daukate hiriari sarrera emango dion hiri kale nagusi izateko kualifikazio
aproposa.

• Txaltza Zelai kaleko tarte batzuk ez daude aski dimentsionatuak asteburutan jasotzen duten trafiko-zama jasateko, ez
dauzkate behar bezelako espaloiak eta berrurbanizazio beharra duten tarte desordenatuak aurkezten dituzte.

• Migel Aginaga eta Bistaeder kaleek ez daukate bi noranzkoetan trafikoa jasateko neurri aproposa.

TXALTXA ZELAI

MIGEL AGINAGA BISTA EDER

OTAOLA
BARRENA

HIRIKO KALE NAGUSIAK 

AURREDIAGNOSIAREN SINTESIA



APARKALEKUAK

Indarrean dagoen HAPOak aparkaleku arazoa aparkaleku
eraikin berrien eraikuntzaren bidez konpontzea
proposatzen du nagusiki. Eibarrek erabilera gabe aurkitzen
diren azalera handiko eraikuntza industrial ugari dauzka
hiri erdigunean, zeintzuk aparkaleku erabilerari egokituz
berrerabiltzea proposatu daiteke, kaleak ibilgailuz
hustutzeko.

Era hontan, dauden aparkaleku arazoak konpontzeaz gain,
gaur egun ibilgailuen menpe dauden espazioak
berreskuratu zitezkeen aisiagune bezala erabiltzeko, hala
nola kaleak oinezkoentzat jartzea eta kaleak bidegorriak
bere barne hartzeko egokitzea ahalbideratzeko.

Hiri eredu aldaketa batek, gertukotasuna sustatuko duen
eta oinezkoen lotuneak lehenetsiko dituen eredu batek,
hiriaren erdigunearen ibilgailu-trafikoari zama kendu
ahalko ziokeen, aparkaleku beharrak murriztuz.

APARKALEKU ERAIKINAK

GARRAIO PUBLIKOA

Eibarrek kokagune estrategikoa dauka, hiru euskal
hiriburuen arteko erdi bidean. Honek egin du garraio
publikoa, EAEko beste udalerri batzuekiko lotura mailan,
ona dela erizteko bezainbeste garatu izana.

Lerro hauen ondoan, hiriak dauzkan autobus (urdinez) eta
tren (berdez) geltoki eta geralekuak adierazten dira.

Aparkaleku eraikinak Eibarren

AURREDIAGNOSIAREN SINTESIA
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Hiri mailan, Udalak UDALBUS autobusk dauzka, ETS-k kudeatzen dituenak, honako linea hauekin:

LURRALDEBUS AUTOBUSA

EUSKOTREN TRENA, Bilbo Donostiarekin lotzen duen E1 
linearen erdigunean aurkitzen delarik.

TRANBIA TRENA, maiztasuna handitzen duen aldiriko trena da,
Ermua eta Eibar artean 10-20 minutuero eta Eibar eta Elgoibar
artean 30 minutuero igaroz.

BIZKAIBUS AUTOBUSA honako linea hauekin: EIBAR-ERMUA-
BILBO autobidetik eta EIBAR-BILBO herrietatik.

PESA AUTOBUSA hiru hiriburuetara, bitarteko hiri nagusietan 
geratzen delarik.

HIRIARTEKO LOTURAK

Azpiegiturei dagokien indarreko HAPOaren proposamen batzuk egiteke geratzen dira, hurrengoan datzatenak:

• Saneamendu hobekuntza jarduketak

• Hiritargo guztiari telekomunikazio, telefono eta zuntz optikozko sareei iristea segurtatzeko neurriak, baita
landaguneari ere

Osagarri bezala, azpiegiturei dagokienez proposamen berrien eransketa beharrezkoa bada aztertzeko beharra
begiztatzen da, dauden uholde arrisku arazoei erantzuna emateko.

1983 eta 1988ko uholdeen ostean, bideratze lan garrantzitsuak gauzatu dira Ego ibai berean eta bere erreka
batzuetan, Ibur Erreka, Txonta edo Matxaria adibidez, gaur egun era hontako fenomenoei segurtasun
gehiagorekin aurre ematea ahalbideratuz. Halere, eremu batzuk oraindik uholde arrisku arazoak aurkezten
dituzte. Uholde arriskuagatik eremu kaltetuenak honako hauek dira:

• Azitain eta Murrategira sarbidea

• N-634 errepideari loturiko industriaguneak, errepide nazionala saihesbidearekin, AP-8 autobidearen
irteerarekin eta Azitaingo industrialderako sarrerarekin elkartzen den biribilgunearen ekialdean kokatuak

Neurri txikiagoan, baina uholde arrisku arazoak aurkezten dituzte baita ere honako eremu hauek:

• Iburerreka Industrialdera sarrera (Zaldibarko udal mugartean aurkitzen da) eta Eibarko Unibertsitatera
sarrera

• Ubitxa eta Juan Gisasola kaleak, Isasi eta Untzaga arteko bidegurutzera helduz

• Txontako erdiko kalea, Urkizuko pasealekura heldu arte

AURREDIAGNOSIAREN SINTESIA
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Uholde arriskudun eremuak, 10, 100 eta 500 urtetako itzulketa-epealdiekin

kultura-ondarea aktibo gisa ulertzen da, herrien nortasuna indartzeko, haien bizi-kalitatea hobetzeko, gizarte-
kohesioa sendotzeko, jarduera ekonomikoa dibertsifikatzeko eta garapen iraunkorreko eredu integral batean
aurrera egiteko lagungarria.

Kultura-ondarearen gaur egungo begirada zabaldu egin da, eta haren adierazpen materialak, higiezinak eta
higigarriak aintzat hartzen ditu, hala nola adierazpen immaterialak, hots, ahozko tradizio eta adierazpenak;
hizkuntza; toponimia lurraldeen izendapen geografikoa zehazteko tresna gisa; ikuskizunen arteak; ekitaldi
sozialak; naturarekin eta unibertsoarekin lotutako jakintza eta erabilerak; artisau-teknika tradizionalak;
gastronomia; gizarteratzeko moduak, soinu-adierazpenak, musika eta dantza tradizionala.

Kasu askotan, hiriak berroneratzeko prozesuen premia du, non ondare-balio ordezkaezinak integratuko
dituzten soluzioak sustatuko diren, bereziki hiri-eremuan, baliabide mugatuak eta berriztaezinak diren heinean.
Kultura-ondarea, lurralde-lehiakortasunaren testuinguruan balio diferentziala ekartzen duen gero eta baliabide
garrantzitsuagoa da.

6/2019 LEGEA, EUSKAL KULTURA ONDAREARENA

Indarreko katalogoa, maiatzak 9ko 6/2019 Legera, Euskal Kultura
Ondarearena, egokitu beharko da. Eguneratze honek zera darama
berarekin:

• Uztailak 3ko 7/1990 Legearen babespean kultura-ondasun
deklaratuak izan diren ondasun material eta inmaterial oro, honako
kontsiderazio hau izatera iragango dira:

1. Babes berezia duten kultura-ondasunak, Kultura-ondasun
Kalifikatuen Erregistroan sarturikoak

2. Babes ertaina duten kultura-ondasunak, EAEko Euskal
Kultura Ondarearen Inbentario Nagusian sartuak izan
direnak

• Uztailak 3ko 7/1990 Legea, Euskal Kultura Ondarearena, indarrean
sartu aurretik kultura-intereseko ondasun deklaratutako EAEko
lurralde-eremuan kokatzen diren ondasun material eta inmaterial
oro, babes berezia duten kultura-ondasunak izatera iragango dira

AURREDIAGNOSIAREN SINTESIA
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7. ZEHARKAKO GAIAK

Genero ikuspegia, Eibarko HAPOren berrikuspenaren agiriaren idazketari begira, bi ikuspuntutik hartzen da
kontuan: bere inplementazioa proposamenen diseinuan eta agiriari dagozkion faseetan erantsia joango den
Generoaren Araberako Eraginari Buruzko Txosten baten idazlanean.

GENERO IKUSPEGIAREN INPLEMENTAZIOA
• Espazio publikoak, ekipamenduak, etxebizitzak, etab., familiako eguneroko zainketa lanak eta lan

ordaindua esfortzu esta zailtasun gutxiagorekin egin ahal izan daitezen pentsatuko dira.
• Zainketa beharrei hobeto erantzungo zukeen hiri eredua hiri konpaktuarena da, trinko samarra, distantzia

motzduna eta gertukoa, garraio publiko sistema onarekin, espazio publiko eta garriabide seguru eta
kalitatezkoekin, erabilera nahasketarekin, eta auzoetan plangintza sistema arruntak jadanik jasotako ohiko
asistentzia, eskola, osasun, heziketa, kirol eta kultura ekipamenduez gain, beharrezkoak diren haurren eta
menpeko nagusien zaintzarako ekipamenduak gehitzen dituen ekipamendu sistema batekin.

• Zaurgarritasun egoeran aurkitzen diren emakumeen espazio eta hiri beharrei erantzun beharko zaie,
dauzkaten sarrera ekonomikoen mugaketak kontutan hartuz, hiri zuzen eta seguruago baten lorpenari
lagunduz, hiritargo guztiaren bizi-kalitatea hobetuko duena.

• Lurralde seguruago bat eraiki nahi da. Horretarako, interesgarria da Seguruak ez direla somatzen den
tokien mapaketa egitea, emakumeen eta beste gizatalde batzuren ikuspegitik seguruak ez direla somatzen
diren tokiak seinalatuz, era berean espazio publikoan dagoen segurtasun faltaren arazoari agerikotasuna
emateko helburuarekin. Segurtasun edo segurtasun ezaren pertzepzioak, pertsonen mugimendu
askatasuna mugatzen du eta bereziki emakumeena.

Eibarko Udalak Hiri Debekatuaren Mapa bat dauka jadanik, emakumeek
arriskutsu bezala antzematzen dituzten puntuak kokatzeko tresna bezala,
puntu beltzak izendaturikoak. Eibarren, erdigunea bakarrik somatzen da
espazio seguru bezala.

Eibarko biztanleria nahiko orekatua da generoari dagokionez, %51
emakumeak izanik. 55 urtetatik aurrera, emakumeen presentzia handiagoa
da; 65 urtetatik aurrera, emakumeak %57 baino gehiago dira.

AURREDIAGNOSIAREN SINTESIA
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GENEROAREN ARABERAKO ERAGINARI BURUZKO TXOSTENA

Txosten hau hainbat fasez osatua dago, zeinen edukiak HAPOren agiri urbanistikoari berari txertatuko zaizkio dagozkion faseetan, jarraian azaltzen den bezala:
1. HAPOren PREDIAGNOSI FASEA

Informazio fase honek hainbat erreferentzia jasotzen ditu: baliozko legeak, Emakundek landutako Generoaren Araberako Eraginari buruzko Txostena egiteko fitxa eredua eta EUSTATek
landutako 2020ko Berdintasun Txostena, hala nola Ebaluazioa osatzen duten fase ezberdinen deskribapena eta Generoaren Araberako Eraginari buruzko Aurretiko Txostena, aurretik
genero arrazoiengatik izan ahal diren balizko desparekotasunen identifikazioa osatzen duena; era hontan, Planak murriztu edo gehitu ditzakeen desberdinkeriak dauden zehaztuko da.

2. HAPOren AURRERAKIN FASEA
Aurrerakin fasean, Lurralde Eredu hipotesi bat eta bere barnean hartu ahal dituen hainbat Aukera proposatzen dira jada. Proposamenek emakumeen eta gizonen arteko desberdinkerien
gain izan ditzaketen eraginak aztertuko dituen Generoaren Araberako Inpaktuari buruzko Txostenaren Zirriborro bat idatziko da.

3. HAPOren HASIERAKO ONESPEN FASEA
Hasierako Onespen fasean, Aurrerakin Fasean eztabaidatutako aukeretatik bat hautatuko da eta lagunduko duen araudiaren testua zehaztuko da, beraz aurretik idatzitako zirriborroa
aberastu eta zehaztu ahalko dela hausnartzen da, Generoaren Araberako Inpaktuari buruzko Txostenaren idazketa amaituz, non hautatutako aukeraren inpaktuak aztertuko diren eta bere
murrizketarako neurriak ezarriko diren.
Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak edo eskuordetzen duen Bedintasun Sailak agiri honi txosten baten bidez erantzungo dio, Euskal Herriko Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Legearen 19 eta 20 artikuluetan jasotakoaren ezarpen zuzena egiaztatzeko eta, hala badagokio, zentzu hontan hobekuntza proposamenak egiteko. 10 egun baliodun
izango ditu nahitaezko txostenaren igorpenerako.

4. HAPOren BEHIN-BEHINEKO ONESPEN FASEA
Behin-behineko Onespen fasean, Generoaren Araberako Inpaktuari buruzko Txostenean jasotzen diren neurriak ezarriko dira, hala nola Emakundek agiriari buruz igorritako txostenean
proposaturikoak. Gainera, gauzaturiko izapideak eta bere emaitzak zehatz-mehatz azalduko dituen memoria bat idatziko da.

GENEROAREN ARABERAKO ERAGINARI BURUZKO AURRETIKO TXOSTENA

2020ko Berdintasun Txostenak jasotako informazioaren arabera xedatzen da azterturiko gai guztietan emakumezkoen eta ginonezkoen artean desparekotasunak daudela, hain zuzen: biztanleria,
lana, errenta eta biolentzia.
HAPOak biztanleri eta lan datuen gain eragina izango du, beraz, hausnartu daiteke emakumeen eta gizonen artean dauden desberdinkerien gain eragina izango duela aurreikusten dela, baina
beharrezkoa izango da hiri eredu bat eta hainbat proposamen ezartzea eraginaren zenbatekoa edota eragina onuragarria edo kaltegarria izango den zehazteko. Beraz, HAPOren Aurrerakin fasean
Generoaren Araberako Eraginari buruzko Txostenaren Zirriborroa jaulkitzea beharrezkotzat jotzen da.

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeak zera jasotzen du 7. artikuloko 7. atalean: “Udal euskaldunetako egoera soziolinguistikoan eragina izan dezaketen proiektu edo
plangintzak onesteko prozeduran, ekimen horiek euskararen erabileraren normalizazioari dagokionez izan lezaketen inpaktua ebaluatuko da, eta ebaluazio horren emaitzen arabera egoki irizten
zaizkien neurriak proposatuko dira”.
Eibarko HAPOeko fase guztiei erantsiko zaion Eragin Linguistikoaren Ebaluazio bat landuko da. Legeak ez du zehazten nola izan behar den txosten hau; hala ere, nahitaez bete beharrekoak ez
diren erreferentzi agiriak badira, UEMAk (Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea) landutako ELE (Eragin Linguistikoa Ebaluatzeko tresna) hauen artean.
Eragin Linguistikoaren Ebaluazioa udalerrian dauden euskaldunen portzentaian eta azkeneko urteetan eman diren migrazio mugimenduetan oinarrituko da nagusiki, nondik “euskaldun migrazio-
saldoa” (beste udalerri batzuetatik datozen ustezko euskaldunen eta joaten direren arteko aldea) kalkulatu beharko den. Era hontan, planaren proposamenei loturiko euskararen erabileraren
bilakaerari buruzko balioespenak egin daitezke.
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Eragin Linguistikoaren Ebaluazioa planaren agiri urbanistiko beraren barnean txertatuko da bere faseetariko bakoitzean:
1. HAPOren PREDIAGNOSI FASEA

Erreferentzizko lege eta ereduak jasotzen ditu informazio fase honek, hala nola eragin linguistikoan nagusiki parte hartzen duten elementuen deskribapena eta Eragin Linguistikoaren
Ebaluazioa zein fasetan garatuko den.

2. HAPOren AURRERAKIN FASEA
Aurrerakin fasean, Lurralde Eredu hipotesi bat eta bere barnean hartu ahal dituen hainbat Aukera proposatzen dira jada. Eragin Linguistikoaren Aurretiko Ebaluazio bat idatziko da, HAPOak
udalerriaren euskararen erabileraren gain nolabaiteko eragina izan ahal balu zehazteko, eta eragin hori onuragarria edo kaltegarria izatea aurreikusten den.

3. HAPOren HASIERAKO ONESPEN FASEA
Hasierako Onespen fasean, Aurrerakin fasean eztabaidatutako aukeretatik bat hautatuko da eta lagunduko duen araudiaren testua zehaztuko da. Beraz, Eragin Linguistikoaren Ebaluazioa
lantzeko momentu aproposa dela hausnartzen da, zeinak hautatutako proposamenak Eibarren euskeraren erabileraren gain izango duen ustezko inpaktua neurtuko duen, inpaktua
kaltegarria izango dela erabakitzen bada, bere murrizketarako neurriak proposatuz, eta onuragarria izango bada, inpaktu onuragarri handiagoa sustatuko duten neurriak jarriz.
Ebaluazio hau HAPOren agiri urbanistikoan bertan txertatua egongo da, zeina Eusko Jaurlaritzara igorri beharko den Hizkuntza Politikarako Sailburuoedetzak dagokion nahitaezko txostena
igorri dezan.

4. HAPOren BEHIN-BEHINEKO ONESPEN FASEA
Behin-behineko Onespen fasean, Eragin Linguistikoaren Ebaluazioan jasotzen diren neurriak ezarriko dira, hala nola jasotako nahitaezko txostenak proposatutako gainontzekoak. Gainera,
gauzaturiko izapideak eta bere emaitzak zehatz-mehatz azalduko dituen memoria bat idatziko da.

EIBAR IBILIXAN

Eibarko Udalak ‘Eibar Ibilixan’ proiektua jarri du martxan, eguneroko bizitzan neurrizko
jarduera fisikoa sustatzeko helburuarekin. Jende guztiari, gazteak eta ez hain gazteak,
zuzenduriko hiri-periferiako eta hiritar hiru ibilbide jasotzen ditu, bere zailtasunaren
arabera graduatzen dituen eskema batekin, eta bere adinaren, baldintza pertsonalen eta
egoera fisikoaren araberako perfil ezberdinak dauzkaten oinezkoen beharrei erantzuteko
gai dena.
Bere helburua sedentarismoaren aurka borroka egitea da, jendea oinez ibiltzera eta aire
zabalaz gozatuz pasiatzera animatu dadin; bestalde eta ahal den neurrian, hiritargoaren
lotura handiagoa lortu ingurune naturalarekin; eta hirugarrenik, kirola sustatu, jende
guztiarentzat, gimnasio edo kiroldegi batetara joan behar izan gabe. Laburbilduz,
jendearen ongizate fisiko eta mentala hobetu.

Antolamendu proposamenak diseinatzerakoan osasunarekin erlazionaturiko aspektuak
ezarriko dira zeharka. LAGek osasunari buruzko hainbat gidalerro aipatzen dituzte, honako
hauek azpimarragarriak izanik:
• Oinezkoen mugikortasunaren lehenespena beste guztien gainetik
• Espazio berde, lorategi eta zuhaiztien lehenespena plaza gogorren beharrean, hirian

proposaturiko espazio libre berrien diseinuan.
• Natura-ingurunerako sarrera puntuak kontuan hartzea, espazio libreen sarean sartuak

izan ahal izateko.
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Klima aldaketa hirigintza-plangintzan sartzeak hiri eta giza kokaguneak barneratzaileak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea du helburu, hiri-hazkunde eta ingurumen-
zaintzaren arteko oreka bilatuz. Hau lortzeko proposatzen den mekanismoa, berotegi-efektuko gasen murrizketa, energia aurreztea eta jasangarriagoak diren energien erabilera helburu duten
zeharkako neurrien egokitzapena da.

Estatuko arau-esparruan, azpimarratzekoa da FEMPek (Espainiako Udalerrien eta Probintzien Federazioak) 2015ean landutako gida metodologikoa, “Medidas para la mitigación y la adaptación al
cambio climático en el planeamiento urbano”, klima aldaketara egokitzapena kudeatzeagatik. Beste dokumentu aipagarri batzuk dira IHOBEk EAEko Klima 2050 proiektuaren barne landutako
“EAEko udalerriek klima-aldaketaren aurrean duten kalteberatasunaren eta arriskuaren ebaluazioa“, klima aldaketaren aurrean udalerri euskaldunek aurkezten dituzten arriskuak eta
kalteberatasuna jasotzen dituena, eta Irtenbide naturalen gida, Euskal Autonomia Erkidegoko toki-esparruan klima-aldaketara egokitzeko (2016), non klima aldaketara egokitzeko zenbait neurri
eta ekintza ekartzen diren.

KLIMA ALDAKETA EIBARREN
Klima aldaketa aurrean kalteberatasun eta arrisku indize handienak ez dira altuegiak Eibarrerako, EAEko beste udalerri batzuekin konparatuz; hala ere, honako hauek badira arrisku nagusiak,
handienetik txikienera ordenatuz:
• Lehortearen ondorioa nekazaritzaren gain
• Ibai-uholdeen ondorioa hirigunean
• Bero-boladen ondorioa osasunarentzat
Erdi-luze epearako egoera kaltegarrienak, Eibarko nekazaritzaren gain klima aldaketak izan ahal duen eragina izugarri igoko dela aurreikusten du, hiriguneko ibai-uholdeen arazoa nahiko egonkor
mantenduz. Osasunaren gain bero-boladek izango duten eragina kontutan hartzeko modukoa izango da, baina eragin txikiena duen arriskua izaten jarraituko du.
Epe luzean, bero-boladek osasunaren gain dauzkaten ondorioak indize handiena duen arriskua izatera pasatuko da, jarraian lehortearen ondorioa nekazaritzaren gain eta azkenik, hiri-uholdeen
ondorioa hirigunean, gaur egungo antzerako indizeak mantendu ditzan aurreikusten delarik.

AURREDIAGNOSIAREN SINTESIA

7. ZEHARKAKO GAIAK

7.4 KLIMA ALDAKETA

IRTENBIDE NATURALAK

Esku-hartzea eraikuntza mailan

Zabaltza naturalak
Fatxada berdeak
Komunitate erabileradun 
espazioen naturalizazioa

Esku-hartzea espazio publikoan
Zoladura iragazkorrak
Uraren mikroklima
Orubeen bernaturalizazioa

Garraio azpiegitura linealetan 
esku-hartzea

Azpiegitura linealen 
naturalizazioa

Esku-hartzea naturagunetan eta 
landa-lurzoruaren kudeaketa

Babestutako natur-guneak
Landa-lurzoruaren kudeaketa

KLIMA ALDAKETARI EGOKITZAPENA

Aurreikusitako egokitzapen koordinatu bat, eraginkorragotzat eta ekonomikoki efizienteagotzat jotzen da eta kalteak
txikiagotzea ahalbideratzen du. Irtenbide Naturalak egokitzat hartzen dira, gizarteari era jasangarrian aurre egin beharko
dien ingurumen, gizarte eta ekonomia erronkei ekiten laguntzeko, naturaren prozeduretan oinarritzen diren horiek izanik.
Irtenbide bakoitzak aurkezten dituen ingurumen abantaila gehigarriak ere kontuan hartuko dira (ingurumen, gizarte eta
ekonomia esparruan), esate baterako karbono biltegiratzea, lurzoruaren, airearen eta uraren kalitate hobekuntza eta
konfort akustikoa; osasuna eta bizitza kalitatea, ingurumen hezkuntza eta aisia, degradaturiko eremuen berroneratzea,
tokiko enplegua, lurzoruaren balio gehikuntza, etab.



Zarata, gure hirietan eragin handien daukaten kutsadura eragileetako bat da. Zarata, bide eta trenbide
azpiegituretatik dator nagusiki, Eibarko kasuan hurrengokoak, hain zuzen ere:
• AP-8 autobidea
• Eibarko saihesbidea
• Trenbidea. Zarata murrizteko pantailak jarri dira atal batzuetan, hirigunea zeharkatzen duelako eta jadanik

eraikitako hiriaren gain eragina duelako.
Eibarrek Zarata Mapa dauka, jasandako zarataren arabera zonifikazio bat ezartzeko balioko duena, kontutan
izan beharko delarik erabilera batzuren edo besteren kokapena proposatzeko, erabilera guztiek ez dauzkatelako
exijentzia akustiko berak. Era berean, zarataren aurrean babes neurriak hartzea beharrezkoa izan dezaketen
puntuak ezartzeko balioko du, saihesbidearen burutze aurrekoa izan arren; beraz, beharrezkotzat jotzen da
bere eguneratzea.

Eibarko errepide trafikoaren Zarata Mapa, gaualdia (2008) 
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BEROTEGI EFEKTUKO GASEN IGORPENA MURRIZTEKO NEURRIEN INPLEMENTAZIORAKO GIDALERROAK
• Babes maila altu bat ezartzea naturagune, landagune, berdegune, etabarrentzat, bereziki zuhaizti gehien dauzkatenentzat, natura-ekosistemen karbono-hustutegi ahalmena babesteko.
• Pupulazioaren beharrei egokituriko hiri-hazkunde bat sustatu, lurzoruaren kontsumoa eta garraiabideei dagozkien igorpenak murriztuko dituzten hiri-egitura konpaktuak bultzatuz.
• Hirigune dibertsifikatu eta konplexuak sortu, non jardueren nahasketak (bizitegi, zerbitzu publiko eta pribatu, etab.) energia-eraginkortasun orokorra hobetuko duen eta baliabideen

kontsumoa eta berotegi efektuko gasen igorpena murriztuko dituen. Energia berriztagarriak sustatu.
• Herri eta hirietako ur erabilera gutxitu eta optimizatu, aurrezkia eta efizientzia uraren berrerabilpenarekin bateratuz.
• Materialen erabilera eraginkorra bultzatu, hala nola bere bizi-zikloaren arabera ekologikoak diren materialen erabilera, eta herri eta hirien hondakinen murriztapen, berrerabilpen eta

birziklapena, Berotegi Efektuko Gasak (BEG) gutxitzeko helburuarekin.
• Mugikortasun beharrak murriztu, erabilera eta jardueren arteko gertukotasun estrategiak sustatuz, hala nola mugikortasun era ez motorizatuak eta garraio publikoa bektore nagusi bezala,

eremu zehatzetan ibilgailu pribatuen trafikoa baretuz edo selektiboki mugatuz.
• Gaur egungo hiri-bilbearen berroneratzea sustatu: hiri-bilbe finkatuetako biztanleen hiri-bizitasuna eta bizitza kalitatea mantendu eta hobetu, finkatutako hiriaren berkualifikazio,

biziberritze, birgaitze eta birziklatze eragiketak lehenetsiz.
• Jadanik badiren eraikuntzak zein berriak irizpide bioklimatiko eta bizigarritasunekoei egokitu: tokiko baldintza bioklimatikoen arabera diseinatu eta egokitu hiri-morfologia, eraikuntza-

tipologiak eta kanpo-espazioen diseinua: orientazioa, eguzki-erradiazioaren eta itzalaren aprobetxamendua, argiztapen eta aireztatze naturala, …
• Espazio publikoa hiriaren garapenaren ardats nagusitzat hartu, irizpide bioklimatiko eta bizigarritasunekoei egokituz jadanik badiren hiri-espazioak zein berriak.
• Biodibertsitatea eta hiriko berdeguneek daukaten klima-erregulazio eta karbono-hustutegi ahalmena gehitu, korridore ekologikoen bidez hiri-periferia eta landa inguruneari loturiko parkez,

hiri-baratzez eta berdegunez osatutiko sare bat sortuz, eta berdetasuna eraikitako bilbean sartuz patio, fatxada eta estalki berdeen bidez.
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7.5 ZARATA
Zarata-maila

dB(A)



Eibarko errepideek, trenbideek eta aglomerazioek, industria barne, sortzen duten Zarataren Mapa, gaualdia
(2020)

Zaratari Buruzko 37/2003 Legeak, Kutsadura akustikoaren zuzenketari buruzko III Kapituluan, kalitate akustiko
helburuak betetzen ez diren eremuak aipatzen ditu. Administrazio eskudunak eremu hauek babes akustiko
bereziko eremuak deklaratuko ditu eta eremu plan espezifikoak egin beharko dira. Zonifikazio akustikoari
dagokionez, aplikagarria izango da urriak 19ko 1367/2007 Errege Dekretua, zeinaren bidez 37/2003 Legea
garatzen den, hala nola bere osterantzeko moldaketak.

Erabilera orokor ezberdinentzat 
kalitate akustiko helburuak
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Jadaneko Bizitegia
Bizitegia, garapen berria

Jadaneko Industria
Industria, garapen berria

Aisia eta ikuskizunak

Irakaskuntza eta hezkuntza

EREMU AKUSTIKOAK

Errepideak
Soinu-maila (dB(A))



8. ONDORIOAK ETA ERRONKA BERRIAK

Inertzia hau hautsi, hiriak tentsio positiboa berreskuratu eta
berriz erakargarria izatera bueltatzea lortzeko bezainbesteko
garrantzizko eraldaketa jarduketak proposatuz.
Era hontan, hiri-kalitatezko espazioen sorrerak, hiriaren
berroneratze eragiketak garatzeko beharrezkoak diren
inertzia lehiakorrak sustatuko ditu.

Eibar dekadentzian sartzen ari den hiri zaharkitu bat da; gehiegizko narriadura aurkezten duten eremuak izan gabe,
hirigune guztitik sakabanatuta dauzka egoera txarrean aurkitzen diren espazio eta eraikuntza ugari, honen eraginez
bere tentsio positiboa galdu duen hiri orokorrean hondatua bilakatuz. Honek hiriko erdiguneko etxebizitzaren
salneurriaren jeitsiera darama berarekin; ondorioz, proposaturiko berroneratze eragiketek balioa galtzen dute eta
ez dira garatzen bideragarritasun arazoak direla eta, periferiako eremuak soilik garatuz eta erdigunea hondatzen
jarraituz.

Eibarrek ez dauzka bere eskualde-buru papera indartu ahalko duten ekipamendu berriak edo eskualde proiektuak
gauzatzeko bezainbesteko azaleradun lursail erabilgarririk.

Eskualde-buru papera mantentzeak, hirira aktibitatea eta
bizitasuna ekartzea ahalbideratzen du. Jadanik ezarritako
jarduerak indartzea, irakaskuntzarena adibidez, eta beste
berri batzuk ahalbideratzea, berroneratze prozesuetan
funtsatu daitezkeen erronkak dira.

LAGen bizitegi kuantifikazioa aintzakotzat hartuz, indarreko HAPOren garatu gabeko eremuetan aurreikusitako
etxebizitzak eta gaur egun dauden etxebizitza hutsak gehitzearen emaitzak, estimaturiko bizitegi beharrak gainditzen
ditu: 859 + 1.018 > 1.370
Halere, egungo bizitegi-parkearen portzentai handi batek ez dauka bizitegi merkatuan sartu ahal izateko kalitate
nahikoa, zaharra delako eta hondatua aurkitzen delako.

Eibarrek berroneratzea behar du, egungo bizitegi-parkearen
gain lan egitea kalitatezko etxebizitza bilakatzeko. Eraldatu
gabeko lurzoruan eragiketaren bat jaso ahal izanik ere,
Eibarrek gaur egungo hiria eraldatzera bideratu behar ditu
bere esfortzuak.

Erabilera gabeko industria-pabiloiak daude, berriak nahiz zaharrak, hiriaren alderdi ezberdinetan. Halere, ez dira
enpresen ezarpenerako eremu erakargarriak, gehienbat ezarpen-kondizio eta irisgarritasun arazoak direla eta.
Gaur egun klasifikatutako ekonomia jardueren lurzoruei dagokienez, Erisonoko Teknologia-Parkeak garapen baxua
izan du; beraz, azalera esanguratsua daukaten bete gabeko lurzoruak geratzen dira.

Gaur egungo industrialdeak hobetu, oinezkoen
mugikortasunaren konponbideari eta garraiabide publikoari
arreta berezia eskeiniz, hala nola urbanizazioaren
hobekuntzari.
Finkapen egokia dutela erizten den erabilera gabeko
eraikinen birgaitzea sustatu, bere berrerabilpenerako.
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8.2 EIBARREK BERE ESKUALDE-BURU PAPERA INDARTZEKO AUKERAK 
BEHAR DITU

ERRONKAK ETA AUKERAK

8.1 EIBARREK TENTSIO POSITIBOA BERRESKURATZEA BEHAR DU

8.4 EIBARREK ORAINDIK EZ DITU BERE INDUSTRIALDEAK BETE

8.3 PRINTZIPIOZ, EIBARREK EZ DU HAZTEA BEHAR AURREIKUSITAKO BIZITEGI 
HAZKUNDEAK XURGATZEKO



Iragan industrial hau kultura-ondare gisa finkatu daiteke,
Eibarko nortasuna indartzera, bizi-kalitatea hobetzera,
gizarte-kohesioa sustatzera, jarduera ekonomikoa
dibertsifikatzera eta garapen jasangarri eredu integral batean
aurrerapausuak ematera laguntzen duen aktibo bezela
ulertuz.
Ondare industrial esanguratsuena mantentzeak eta
berrerabiltzeak hiraren nortasuna eta jarduketa
eraldatzaileak ezartzeko bere potentziala indartuko ditu.

Eibarrek industria ondare ugari dauka hirigune guztian zehar sakabanatua, eraikin askok erabilerarik ez daukaten
arren.
Elementu esanguratsu eta adierazgarri bat suposatzen du, zeinak bere bizigarritasuna galdu izan arren, oraindik
funts nahikoa gordetzen du hiri barnean. Erabilera nahasketaren hiri-integrazio era bat isladatzen du, kasu
batzuetan interes garrantzitsua daukaten eraikinekin.

Eibar erdigune eta auzoen artean banatzen da, ez irisgarritasunari dagokionez bakarrik, baita baldintza
sozioekonomikoei dagokienez ere. Erdigune eta auzoen arteko lotuneak ez dira seguruak somatzen, Hiri
Debekatuaren Mapan zehaztu denez.

Auzoak erdigunera hurbildu espazio publikoaren jarduketa
eraldatzaileen bidez, hiriaren erdigune beraren handitze
prozesu bat bezala somatu ahal izan daitezen. Honek, auzo
hauen biztanleen bizi-kalitatearen hobekuntza ekarriko du,
erdigunera gerturatuko baititu eta beren auzoa lehiakorragoa
bilakatzerakoan, gaur egun dauden desberdinkeri
sozioekonomikoak murriztuko ditu.

Eibarko bilakaera historikoak eman duen emaitza oso hiri trinkoa izan da, espazio publiko eta zehazki espazio
libre eskasekin. Kaleen sekzioa, auzoekin lotuneak eta aisia-guneak urriak dira.
Gaur egun dauden plaza asko eraikuntzen estalkietan eraiki dira, eta ondorioz, kaletik begiratuta ez dira espazio
libre gisa ulertzen, hiri estutu baten emaitzarekin.
Eibarrek ez ditu galdagarriak diren gutxieneko hirigintza-estandarrak betetzen, eta benetan erabilgarriak diren
espazio libreak oraindik urriagoak dira, gutxiegi izanik hiriko populazioarekin parekatuz.

Hiria espazio publikoaren ikuspegitik diseinatu, mugaturiko
eremuetan kalitatezko espazioen lorpena lehenetsiz, hiriaren
erdigunearen trinkotasuna jeitsi dezaten eta atseginagoa egin
dezaten.
Hiri bilbean espazio libre berriak sortuko dituzten hiria
berroneratzeko jarduketen bidez hiria harrotu, horretarako
beharrezkoa izango delarik dagoeneko eraikiak dauden
zenbait eraikuntzaren eraispena.
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8.5 EIBARREK BERE IRAGAN INDUSTRIALEAN FUNTSATUTAKO 
POTENTZIAL HANDIA DAUKA

8.7 EIBAR HARROTZEA BEHAR DUEN OSO HIRI TRINKOA DA

8.6 EIBAR ERDIGUNE ETA AUZOEN ARTEAN BANATUA DAGOEN HIRI BAT DA

ERRONKAK ETA AUKERAK

8. ONDORIOAK ETA ERRONKA BERRIAK



Oinezkoen mugikortasuna indartu, udalerri guztia barne
hartuko duen oinezkoen ibilbide sare jarraitu baten lorpena
bilatuz, hiriaren erdigunea auzoekin lotuz, espazio atsegin,
irisgarri eta seguruen bitartez.
Ibilbide bigunen bidez hiriaren erakarpen puntu nagusien
ardatz edo lotura handiak sustatzeak, ingurumen kalitate
hobekuntza bat izango du emaitza, oro har.
Aparkalekuentzat eta aparkalekurik ez daukaten bizilagunen
beharrentzat formula alternatibo eta gehigarriak bilatu
beharko dira gainera.

Kaleen estutasun orokorrak, irisgarritasun arazoak dauzkaten espaloi eta ibilbideak utzi ditu ondorio, kotxearen
beharrei erantzuterakoan.
Oinezkoen lotuneek ez dute sare jarraitu bat osatzen, baizik eta bakarka ebatzitako atal batzuk existitzen dira,
hiriaren mendebaldean dagoen trenbideen estalkia edo Ego Gaineko ibaiaren zabaltzea eta bere inguruko
pasealeku baten garapena izan daitezkeen moduan. Hirian espaloi estuak edo eskaileradun espaloiak dauzkaten
ibilbide asko daude alabaina, oinezkoak ibilgailu motorizatuekin aldi berean erabiltzera behartzen dituen
kaleetan, hauek baterako exiztentzia kale tratamendua eduki gabe.

Hiria inguratzen duen natura-inguruneak paisaiak, bidezidorrak eta lurzoru urbanizaezinaren berezko aisia
guneak eskeintzen ditu, hiriarentzat balio gehigarri bat osatzen dutenak.

Natura-ingurunea babestea eta bere erabilera arduratsua
sustatzea, hala nola bidezidor naturalak eta hiriak natura-
ingurunearekin dauzkan lotuneak identifikatzea. Naturara
sartzeko puntu hauek oinezkoen ibilbideen sare barruan
sartzeak, natura-ingurune eta hiriaren arteko lotura
indartzeko balioko du.

Hiri-ertza osatzen duten alderdi batzuk, hiria inguratzen duen natura-ingurunearen gain eta bereziki paisaiaren
gain dauzkaten afekzioak motelduko dituzten neurri nahikoa hartu gabe eraiki dira.

Hiri-ertzak bereziki zaintzea, eman daitezkeen hiri-periferiako
jarduketeen eta natura-ingurunearen arteko elkarguneak
leunduko dituzten neurriak hartuz.

AURREDIAGNOSI SINTESIA

8. ONDORIOAK ETA ERRONKA BERRIAK

ERRONKAK ETA AUKERAK

8.8 EIBARREK HIRIA ETA NATURAREN ARTEKO OREKA BERRESKURATZEA 
BEHAR DU

8.9 EIBARREK, BERE INGURUAN DUEN NATURA-INGURUNEAREKIN LOTZEA 
BEHAR DU

8.10 EIBARREK MUGIKORTASUNAREN IKUSPEGI BERRI BAT BEHAR DU: 
HIRIA BIZITZEKO MODU BERRI ALTERNATIBOAK
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