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0/
SARRERA.

Zallako HAPO berria egiteko prozesuaren 2. fase hau, Baldintza-agiriaren bidez “Aurre-
Aurrerapena” deiturikoa, Planaren lehen dokumentu “arautuaren” aurreko fasea da: Aurrerapena 
eta Hasierako Dokumentu Estrategikoa. Aldez aurreko lotura eta baldintza guztiak biltzeko 
eginkizuna du, eta horiek guztiak kontuan hartu behar dira Plana egiteko ondorengo faseetan.

Hala ere, azpimarratu behar da fase honekin ez dela amaitutzat eman behar hirigintza-
informazioaren prozesua, baizik eta etengabeko tresna lagungarri gisa lagunduko zaiola Planari. 
Beraz, diagnostikoa ez dago erabat amaituta, eta, gutxienez, HAPO hasieran onartu arte jarraituko 
da garatzen.

Fase hau egin eta aurkeztu aurretik, “parte hartzeko esplorazio-aldi” bat ireki zen. Aldi 
horren bidez, Zallako lurraldeari buruz herritarrek, zein, funtsezko sektoreetako hainbat 
ordezkarik zituzten pertzepzioak bildu nahi ziren. Ordezkari horiek modu berezian bizi izan dute, 
eta horregatik, sakon ezagutzen dute Zallako lurraldea edo haren elementu erabakigarri batzuk. 
Dokumentu honek aberasten lagunduko du, eta, beraz, herritarrei ere ezagutarazi behar zaie, 
haien iritzi eta gogoetekin alderatzeko.

Webgunean azaltzen den dokumentu hau informazio-fasean garatu diren lanen laburpena 
da. Dokumentu horien eduki osoa Aurrerapen dokumentuko Informazio-Memorian sartuko da.

Edukiak honako atal hauek ditu:

1. NATURA EREDUAK ETA LURRALDEAREN BALDINTZA GEOGRAFIKOAK. LURRALDE ETA 
INGURUMEN LOTURAK.

2. LURRALDEAREN BALDINTZA SOZIOEKONOMIKOAK. BIZTANLERIA, ETXEBIZITZA ETA 
JARDUERA EKONOMIKOAK.

3. LURRALDEAN ERAGINA DUTEN BESTE PLAN BATZUETATIK ERATORRITAKO BALDINTZAK.

4. BERRIKUSTEN DEN PLANGINTZA OROKORRA. GARAPENAREN ANALISIA ETA EXEKUZIOA

5. BESTELAKO UDAL PLAN ETA AZTERKETAK. 

6. UDALERRI MUGAKIDEAK. PLANGINTZA ETA INGURUABARRAK.
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1/
NATURA EREDUAK ETA LURRALDEAREN BALDINTZA 
GEOGRAFIKOAK. LURRALDE ETA INGURUMEN 
LOTURAK.

1.1. BALDINTZA GEOGRAGIKOAK

Zallako udalerriak 31 km2-ko azalera hartzen du, gutxi gorabehera, Kadagua ibaiaren 
ardatzaren gainean. Ibilbide hau da Zalla-Balmaseda eremu funtzionalaren eta udal-geografiaren 
oinarri nagusia, Salcedoko haranaren barruan, Bilbotik 24 kilometro ingurura, mendebalderantz. 
Itsas mailatik 96 metrora dago kokatua eta, 8.447 biztanle ditu. Enkarterriko eskualdearen 
barruan, muga hauek ditu: iparraldean, Sopuerta, Galdames eta Güeñes; hegoaldean, Balmaseda, 
Gordexola eta Burgosko Villasana de Mena udalerria.

1. Irudia.Enkarterriko Eskualdea. Balmaseda-Zalla Eremu Funtzionala.

Hiri Antolamenduko 
Plan Orokorra
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1.2. KLIMA ETA EGURALDIA.

Zalla isurialde atlantikoan kokatua dago, eta klima mesotermikoa du, moderatua 
tenperaturei dagokienez, eta oso euritsua. Klima epel hezea da, urtaro lehorrik gabea, edo 
klima atlantikoa. Klima honetan Ozeano Atlantikoak eragin nabarmena du. Ur ozeaniko epelekin 
kontaktuan egotean tenperatura moteldu zaien aire-masak kostaldera iristen dira eta gauaren eta 
egunaren arteko edo uda eta neguaren arteko gorabehera termikoak ez dira oso nabarmenak. 
Faktore orografikoak Euskal Autonomia Erkidegoko isurialde atlantiko osoko euri-kopuru handia 
azaltzen du, urteko batez besteko prezipitazioa 1.200 eta 2.000mm artekoa izanik. Tenperaturei 
dagokienez, nolabaiteko moderazioa nabarmendu behar da, batez ere neguen leuntasunean 
adierazten dena.

KLIMAREN JOERAK

XXI. menderako Bizkaiko eskualde-proiekzioek 1,4-2,4 ° C arteko hazkundea aurreikusten 
dute mendearen erdialdean, eta 2,7-3,9 ° C artekoa mendearen amaieran (bi kalkulu horiek 
emisio-agertoki txarrenerako). Era berean, bero-boladen maiztasuna eta intentsitatea handitzea, 
udan gau tropikalen kopurua handitzea edo izozte-egunen kopurua jaistea aurreikusten da.

Egun hezeetako prezipitazio osorako proiektatutako aldaketa ez da hain argigarria. 
RCP8.5 agertokiak prezipitazioa nabarmen murriztu dela adierazten du azken aldian, batez 
ere mendebaldeko eskualdean, egunean 10 mm inguru hain zuzen ere. Eskualde horretan 
prezipitazioa gutxitu egingo da aldi eta agertoki guztietarako. Hala ere, lehenengo aldirako, 
bi eszenatokiek lurraldeko eremu handi batean prezipitazioa areagotzea proiektatzen dute, 
egunean 3 mm inguru.

1.3. GEOLOGIA ETA LURRAREN FORMAK

Zallak ezaugarri fisiko uniformeak ditu. Udalerriaren erdialdean, ibai-unitate bat dago, 
Kadagua ibaiarekin eta Otxaran ibaiadarrarekin bat egiten duena. Udalerrian, muinoak eta 
mendiak dira bi morfologia nagusiak. Iparraldean, mendien eta mendixken arteko harremana 
orekatua da, eta Kadagua ibaiaren hegoaldean, mendialdea muinoen gainetik dago. Unitate 
horiek, halaber, lurzoruen, landarediaren, faunaren eta hiri-kokalekuen garapena baldintzatzen 
dute.

1.4. UR BALIABIDE NATURALAK

Haranen konfigurazio geografikoak, honen sakonerarekin eta lurzoru-eskasiarekin batera, 
lehendik dauden ibar-azalera urriak zuzenean kolonizatzeko joera eragin du, ibaiek dituzten 
beharrizan funtzional, natural eta hiritarrekin oso eskuzabalak ez diren ertzak antolatzeko 
irizpideekin.

GAINAZALEKO URAK.

Zallako hiriguneen kokalekua errosario moduan dago kokatuta, erdi tiratutako haranetako 
eremu lauenak aprobetxatuz. Haran horiek inguruko azaleko ibai-ibilgu nagusiak, Kadagua 
ibaiak, zeharkatzen ditu. Arrain-hezurraren forman, garrantzi txikiagoko zenbait erreka elkartzen 
dira, baina topografian arrasto sakona uzten dute. Oro har, ibai horien goi-ibarrek kalitate ona 
eta kontserbazio-maila egokia dute ertzetan, baina azken zatietako degradazioak loturarik gabe 
uzten ditu zeharkatzen ari diren unitate fisikoak eta zeharkatzen ari diren naturguneak. Hala ere, 
hiriguneak dauden tarterik baxuenek antropizazio-maila oso handia dute, eta uren kalitatea oso 
baxua da.
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LURPEKO MASAK.

Udalerri osoa Hegoaldeko Antiklinorioko Jabari Hidrogeologikoan dago kokatua, eta 
Balmaseda Elorrioko Unitate Hidrogeologikoaren ezaugarriak ditu. Zehazki, udal-iparraldean 
dago Jorrio-Sodupe sektorea, ordezkaritza argia duen domeinuko sektore bakarra. Halaber, 
Zallako Kuaternarioko lurzoruei lotutako masak ere aipatu behar dira.

1.5. BIODIBERTSITATEA: FLORA, FAUNA ETA HABITATAK.

Zallako baldintza klimatikoak, edafologikoak eta orografikoak ekialdeko euskal azpisektore 
biogeografikoari dagozkio, eta zuzeneko eragina dute egungo landaretzan eta paisaian. Bere 
baldintza biogeografikoak eskualde atlantikoa-Europa erdialdekoan, Superprobintzia atlantikoan, 
Probintzia kantauriar-atlantikoan, euskal Sektore kantauriarrean eta hegoaldeko Azpisektore 
kantabriarrean sartzen dira.

LANDAREDI POTENTZIALA.

Landarediari dagokionez, haranak eta mendiak zoru muinotarrekoak dira, itsasotik hasi 
eta 600 metroko altuerara arte. Haritz kandudunezko basoak dira nagusi, eta haritzezko artadi 
txiki batzuek (“erkametza” kareharrizko azaleratzeetan) eta haltzadiek (ur-ibilguen ondoan) 
baino ez dituzte eteten. Haritzaren mailatik gora, pagoa izango litzateke nagusi, malda handiak 
eta lurzoru urriak dituzten eguteretan izan ezik; izan ere, eremu horretan 400 metrotik gora 
dagoen ametza zabalduko litzateke. Baso handietako landaredi potentziala desagertu egin da, 
eta masa etenetan geratu da.

GAUR EGUNGO LANDAREDIA.

Hurrengo taulan ikus daitekeenez, udalerri barruko landaredi-unitaterik ugariena baso-
berritzeak dira (5). Espezie nagusia Pinusradiata da, eta, ondoren, belardi eta labore atlantikoak 
daude (4). Garrantzitsua da adieraztea lursail horiek baso-izaera garbia dutela.

Mota Hektareak
1 Hostotsuak 205,96
2 Haltzadiak 19,22
3 Sastrakak 292,56
4 Larreak 745,43
5 Basokoak pinuak 775,33
6 Erruderal-Nitrofiloa 5,18
7 Beste batzuk 67,57
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FAUNA

• Hezeguneei lotutako fauna: ibaiak eta ibaiertzak: ur-ingurune horri estuki lotutako 
espezie gisa, martin arrantzalea dago, buztanikara horia), beti uretatik oso hurbil 
dauden hormetan, zubietan edo ezpondetan hazten dena; buztanikara zuria ere ur-ibilgu 
txikiak dituzten landazabaletan aurki daiteke, eta etxebizitza isolatuetatik gertu; eta 
errekatxindorra, haltzadietako sastrakadietan edo eguraldi onean intsektuez eta neguan 
haziez hazi eta elikatzen diren lurrean aurkitzen daitekeena. Kadagua ibaiko urek arrain-
komunitate garrantzitsua sostengatzen dute. Kadagua ibaiko urek arrain-komunitate 
garrantzitsua sostengatzen dute. Loinak eta ezkailuak dira ibaien erdiko ibilguetako 
espezie tipikoenak. Inguru urtarrari lotutako narrastiak, inguru horretan ur-sugea edo 
biperakara eta suge gorbatadunadira. Bestalde, errekastoetan, galtzeko arriskuan dagoen 
karramarro autoktonoa edo hanka zuriduna aurkitzen dugu. Ekosistema horrekin lotutako 
ugaztun txikien espezie bereizgarriak honako hauek dira: turoi arrunta, sator arrunta, 
mendebaldeko satorra, lursagu gorria, ur-arratoia, etxeko sagua eta satitsu arrunta. 
Nabarmentzekoa da udalerriko zenbait ibai-ibilbidek duten garrantzia, Kadagua ibaiak 
barne, bisoi europarrarentzat. Espezie hori “Galtzeko Arriskuan” dago EAEn, eta 92/43/
EE Zuzentarauaren II. eta IV. eranskinetan jasota dago; gainera, kudeaketa-plan espezifiko 
baten xede da Bizkaian.

• Landazabelko eremuak. Unitate honen heterogeneotasuna dela eta, honi lotutako fauna 
ugaria eta askotarikoa da. Ugaztunen artean ugari dira karraskariak eta intsektujaleak.

• Sastraka. Espezierik ohikoenak honako hauek dira: txantxikua, txantxiku arrunta, musker 
berdea, horma-sugandila, sugandila bizierrulea, txepetxa, tuntun arrunta, pitxartxar 
burubeltza, berdantza horia, Millet satitsua, lursagu gorria, basasagua eta triku arrunta.

• Basoberritze-basoak. Espezie bereizgarriak: apo arrunta, igel gorria, zirauna, gabiraia, 
txepetxa, erregetxo bekainzuria, amilotx mottoduna, pinu-kaskabeltza, gerri-txori arrunta, 
mokokerra, Millet satitsua,  lursagu gorria, basasagua, soro-muxarra, urtxintxa, katajineta 
eta azeria.

• Hostozabalen baso mistoa. Oro har, azalera txikiko orbanak izateak mugatu egiten ditu 
espezie handienak kokatzeko aukerak. Habitat faunistiko honetako espezie bereizgarrienak 
honako hauek dira: txantxiku arrunta, igel gorria, zirauna, musker berdea, sugandila 
iberiarra, horma-sugandila, suge gorbataduna, sugegorri atlantikoa, kukua, okil berdea, 
okil txikia, uda-txirta, txepetxa, txantxangorria, birigarro arrunta, baso-txinboa, txinbo 
kaskabeltza, txio arrunta, euli-txori grisa, kaskabeltz txikia, amilotx urdina, garrapoa, 
eskinosoa, gailupa, Millet satitsua, ur-satitsua, lursagu gorria, larre-lursagua, basasagua, 
urtxintxa eta azeria.

• Artadi kantauriarra. Habitat faunistiko horien espezie bereizgarrienak honako hauek dira: 
Eskinko hiruhatza, horma-sugandila, zirauna, Eskulapioren sugea, Schreiber muskerra, 
buztangorri argia, etze-txinboa, zata arrunta, zapelatz arrunta, zapelatz liztorjalea, arrano 
sugezalea, gabiraia, aztorea, belatza, astitsu arrunta, basasagua, lursagu piriniotarra, 
urtxintxa, soro-muxarra, azeria, orkatza, erbinudea, basakatua, katajineta, azkonarra, 
basurdea.
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1.6. BATASUNAREN INTERESEKO HABITATAK

Zallako udalerriko habitatak, natura sarearen kodearen arabera, habitatei buruzko zuzentarauaren i. Eranskinean jasotakoak
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Lurzoruaren erabilerak siose-2014-ren arabera. Iturria: IGN
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1.7. LURZORUAREN ERABILERAK ETA ESTALDURAK

Unitate natural eta erdi-naturaletatik eratorritako erabileren estaldura gune homogeneo 
hauetan zehazten da:

1. Gune gizatiartuak. Unitate honetan giza jarduerak hartzen dituen eremu guztiak hartzen 
dira kontuan: lorategiak, hiri-lurzoru jarraitu eta etenak, bide txikiagoak, etab. Guztira, 
udalerriaren azaleraren % 2,56 hartzen dute, eremu lauenetan banatuta, Kadaguaren eta 
Otxaran ibaiaren ohantzearen ondoan.

2. Hezeguneak. Unitate honetan urarekin lotutako habitatak jasotzen dira, adibidez: ibaiak, 
errekak, hezeguneak eta haltzadiak. Kategoria horren ordezkari nagusia harana egituratzen 
duten bi erreka nagusiak dira: Kadagua eta Otxaran. Guztira % 0,20 osatzen dute; azalera 
hori ez da oso esanguratsua hiri-antolamenduan eragina izateko eta Zallan ingurumen-
ondorioak izateko.

3. Landa-ingurunea. Landa-lan tradizionalekin eta haien kokalekuekin lotutako habitatak dira, 
hala nola belardiak, baratzeak, fruta-arbolak, heskaiak eta baserriak. Landa-inguruneak 
udalerriaren % 27 inguru hartzen du.

4. Belardiak eta sastrakak. Oro har, hainbat zuhaixkaz osatutako sastrakadiak dira. 
Basoen segida-prozesuko unitateak dira, eta espezie desberdinak nagusitzen dira, 
tokiko ezaugarrien arabera: iratzeak, oteak, txilardiak, etab. Belardiek eta sastrakadiek 
udalerriaren azaleraren %13,92 hartzen dute.

5. Ustiategiko basoak. Unitate honetakoak dira udalerriko sail artifizial guztiak. Zuhaitz 
iraunkorren eta hosto erorkorren basoak daude. Guztira, udalerriaren %49,56 hartzen 
dute.

1.8. ESKUALDEKO PAISAIA

Eremuko paisaia esanguratsuetan, elementu garrantzitsuak izateagatik nabarmentzen 
diren paisaiaren aktiboak zehazten dira: mozketak, haitzarteak, alturako larreen gailur luzeak, 
belardien eta hariztien paisaia bikainak, gailurrak eta kareharrizko mendilerroak, haranaren 
hondoko belardiak. Zallako udalerriaren kokalekuan, udal-geografian daudenak ez ezik, Kadagua 
haraneko eta gailurretako paisaia-dinamiken barruan daudenak ere ikusi behar dira, Balmaseda-
Zallako Paisaien Katalogoak adierazten duen bezala.

1.9. NATURAGUNE BABESTUAK ETA AIPAGARRIAK.

Aztergai dugun eremua industria-jarduerak eta baso-ustiapenek asko okupatzen duten 
eremua da. Natura Sareko Naturaguneak eta ingurumen-interesekoak kontsultatu ondoren, ez 
dago bat ere Zallako udalerrian, katalogatutako bi zuhaitz berezi izan ezik:

• Abellanedako haritza izenez ezagutzen dena (EN-07 kodea): Gernikako zuhaitzaren kimu 
bat da, Abellanedako batzar-etxean kokatua.

• Beste haritza, EN-08 kodekoa, Gernikako zuhaitzaren biloba da eta San Pedro 
Zariketebaselizan dago kokatua.
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Babes-figuraren batek zaindutako espaziorik ez badago ere, eremu altuenetako 
biodibertsitaterako funtzio ekologikoak aipatu behar dira, jada adierazitako batasunaren 
intereseko habitatez gain.

1.10. ARRISKU ETA ZIURGABETASUN NATURALAK ETA TEKNOLOGIKOAK.

UHOLDE-ARRISKUAK.

500 urteko errepikatze-denborako uholde-aztarnak eragindako eremuak. Iturria: Uraren Euskal Agentzia.
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ARRISKU GEOLOGIKOAK ETA SISMIKOAK

Euskal Autonomia Erkidegoa jarduera sismiko baxuko gunetzat har daiteke. Historian 
zehar, bere lurraldean deskribatutako fenomeno sismikoek ez dute intentsitate bereziko 
lurrikararik adierazten. Bestalde, VII-tik gorako intentsitateko (EMS eskala) fenomeno sismikoak 
gertatzeko probabilitateari buruz 500 urteko aldirako egindako azterlanetan ez da agertzen gerta 
daitekeen eremurik. Zalla Arabako Plataforma-Bilboko Antiklinorioari dagokio.

BASO-SUTEEN ARRISKUAK.

Gaur egun, baso-suteen arriskuagatiko Larrialdi Plan Berezia dago, honako helburu hauek 
dituelarik:

• Baso-suteen ondoriozko larrialdi-egoeretan administrazio publiko guztien zuzendaritza 
eta koordinazioa ahalbidetuko duen antolamendu-egitura aurreikustea.

• Baso-suteengatiko larrialdietan esku hartzeko bitartekoak eta baliabideak jartzeko 
mekanismoak aurreikustea, dagozkien planetan aurreikusitakoak nahikoak ez diren 
kasuetarako.

• Baso-suteak itzaltzeko erabiltzeko Estatuaren laguntza eskatzeko, jasotzeko eta, hala 
badagokio, emateko mekanismoak aurreikustea.

• Erkidego mailan baso-suteen arriskua balioesteko informazio meteorologikoko sistema 
ezartzea, eta lurralde historikoetako eta udalerrietako organo eskudunei abisatzeko eta 
informatzeko prozedurak aurreikustea.

Arrisku-analisia egiteko, faktore hauek hartzen dira kontuan: a) EAEko Basoen Inbentarioa; 
b) Erregaitasun-mapa. Zalla arrisku ertain-altua eta ertain-altua duten udalerrien artean dago.

HIGADURA

Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruen higaduraren mapak Zallan higaduraren eragin 
txikia adierazten du. Hala ere, ibilguek eragindako higadura adierazi behar da. Ibilguen 
higadura ur-korrontearen arraste- edo trakzio-tentsioak ibilguaren ohantzea edo ertzak osatzen 
dituzten materialen erresistentzia gainditzen duenean gertatzen da. Higadura mota hori 
arro hidrografikoen uhertasunari estu lotutako fenomenoa da, eta ezaugarri ditu erregimen 
plubiometrikoa eta hidrologikoa, geomorfologia eta mendi-hegaletan gertatzen diren higadura-
fenomenoak (laminarra, erregularretan, masa-mugimenduak).

KUTSAGARRIAK IZAN DAITEZKEEN JARDUERAK. KUTSATUTAKO LURZORUEN INBENTARIOA

Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak eta instalazioak dira, dela substantzia arriskutsuak 
erabiltzeagatik, dela hondakinak sortzeagatik, lurzorua kutsatzeko probabilitate handiena 
dutenak. Zallan, hurrengo irudian adierazten dira industria-jardueragatik lurzorua kutsa 
dezaketen lurzatiak.
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Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruek eragindako eremuak. Iturria: Eaeko Ingurumena.
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2/
LURRALDEAREN BALDINTZA SOZIOEKONOMIKOAK. 
BIZTANLERIA, ETXEBIZITZA ETA JARDUERA 
EKONOMIKOAK.

2.1. DEMOGRAFIA

2.1.1. BIZTANLERIA-PROZESUA

Zallak 8.447 biztanlerekin 
itxi zuen 2021. urtea, biztanleen 
erroldako datuen arabera, eta 
gizonen eta emakumeen artean 
%50ean banatu zen; horrek sexuen 
arteko oreka dakar. Zenbateko 
hori aurreko urtekoa baino %0,4 
txikiagoa da, eta 2019an hasitako 
beheranzko joerari jarraipena 
ematen dio.

Zehaztu behar da Zalla osatzen duten nukleoen errealitatea desberdina dela. Mimetiz 
eta Sollano-Llantada baino ez dira nabarmen hazi. Gainerako eremuetan biztanleria modu 
desberdinean galdu da. Arangurenek oso modu moderatuan egin du, Herrera eta Otxaranekin 
alderatuta, azken horiek nabarmendu beharreko uzkurdurak bizi izan baitituzte.

2.1.2. BIZTANLERIAREN EGITURA.

Bere ingurune osoan bezala, Zallak gizarte garatuetan ohikoa den populazio erregresiboaren 
piramidea aurkezten du. 35 urtetik gorako biztanleria-tarteak zabaltzen ari direla eta oinarri estua 
dutela ikusita, zahartzen ari direla sumatzen da. Hala ere, ugaltzeko adinean azken hamarkadan 
populazioa erakarri izanak 15 urtetik beherakoen adin-tarteen hazkundea ere erakusten du.

Biztanleriaren talde handiak, adinaren arabera
15 urte eta gutxiago %13,14
65 urte eta gehiago (zahartzea) %23,01
75 urte eta gehiago (gainzahartzea) %10,50

14 

2. LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DEL 
TERRITORIO. POBLACIÓN, VIVIENDA Y ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS. 

 
2.1. DEMOGRAFÍA 

2.1.1. EL PROCESO DE POBLACIÓN 

Zalla cerró el año 2021 con 8.447 habitantes según los datos de su padrón de habitantes, que se 
reparten al 50% entre hombres y mujeres, lo que supone un equilibrio entre sexos. Esta cuantía 
supone una leve contracción respecto al año anterior de un 0,4%, cifra que da continuidad a una 
tendencia de leve decrecimiento iniciada en el 2019.  

 

Hay que puntualizar que la realidad de los núcleos que componen Zalla es distinta entre sí. 
Solamente Mimetiz y Sollano-Llantada han crecido de manera considerable. El resto de ámbitos 
ha perdido población de forma diferente. Aranguren lo ha hecho de forma muy moderada frente 
a La Herrera y Otxaran que si han vivido contracciones a destacar. 
 
2.1.2. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN. 
 
Como todo su entorno, Zalla presenta una pirámide de población regresiva propia de sociedades 
desarrolladas. Se percibe un envejecimiento al verse un ensanchamiento de las franjas de 
población mayores de 35 y una base estrecha. No obstante, la atracción de población en la última 
década en edad de procrear hace que también se percibe un crecimiento en las franjas de edad 
de menores de 15 años. 
 
Grandes grupos de población por edad
15 años y menos 13,14%
65 años y más (envejecimiento) 23,01%
75 años y más (sobre envejecimiento) 10,50%

 

En la cúspide de la pirámide puede identificarse un envejecimiento femenino por longevidad que 
implica soledad. Este es un factor a tener en cuenta a la hora de aplicar un análisis con perspectiva 
de género ya que la soledad se liga con la vulnerabilidad por falta de apoyo mutuo y medios 
económicos. 

2.1.3. ESTRUCTURA DE LOS HOGARES. 

Según los datos del último Censo el número de hogares ascendía a 3.245, de los cuales son 
mayoría los hogares de dos o más personas (80%). Las parejas con hijos suponen un 59% del 
total, las parejas sin hijos un 18,8% y le siguen en representación sobre el total el 20% de hogares 
unipersonales. Cabe prestar especial atención a los hogares de un solo sostenedor 

Biztanleriaren bilakaera. Zalla. Errolda (EIN)

Hiri Antolamenduko 
Plan Orokorra

HAPO



18 Zallako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra

Piramidearen gailurrean, zahartze femeninoa identifika daiteke, bizitza luzea duelako eta 
bakardadea dakarrelako. Faktore hori kontuan hartu behar da genero-ikuspegidun azterketa 
aplikatzerakoan, bakardadea elkarrekiko laguntza eta bitarteko ekonomikoak ez edukitzearen 
ondoriozko kalteberatasunarekin lotzen baita.

2.1.3. ETXEETAKO EGITURA.

Azken erroldako datuen arabera, 3.245 etxe zeuden, eta horietatik gehienak bi pertsonako 
edo gehiagoko etxeak ziren (%80). Seme-alabak dituzten bikoteak guztizkoaren %59 dira, seme-
alabarik gabeko bikoteak %18,8, eta ondoren, pertsona bakarreko etxeak guztizkoaren %20. Arreta 
berezia jarri behar zaie sostengatzaile bakarra duten etxekoen unitateei (guraso bakarrekoak, 
amadunak zein aitadunak), etxekoen unitate guztien %9 inguru baitira. Bai pertsona bakarreko 
etxekoen unitateek, bai guraso bakar amadunen etxekoen unitateek, barneko berezitasunekin, 
arreta berezia behar dute.

Pertsona bakarreko pertsonen artean, kalteberatasun-arrisku handiena 65 urtetik gorako 
pertsonek dute (etxe guztien % 8 dira). Horietan, emakumeak dira nagusi (%5,7), %2,3ren aldean. 
Kalteberatasun-arriskua duten etxekoen unitateak sostengatzaile bakar batenak dira (745 
gurasobakar amadunak eta 675 pertsona bakarrekoak). Inoren laguntza behar duten pertsonak 
izanez gero, gertaera hori larriagotu egiten da. Horrela, 25 urtetik beherako seme-alabak dituen 
aita edo ama gisa jasotzen dena (%9). Familia mota horretan, genero-baldintzatzailea errepikatzen 
da; izan ere, familia gurasobakar amadunak dira sostengatzaile bakarra duten etxeen %75,8, eta 
familia gurasobakar aitadunak dira %24,2.

Familien batez besteko tamainari dagokionez, biztanle kopuru osoa etxe kopuruarekin 
erlazionatuz ateratzen dugun datua 2,5 pertsona etxebizitza bakoitzeko da (8.447 biztanle/3.344 
etxebizitza). Datu horrek ez du sekzioen araberako aldaketarik, horien arteko aldea ez baita 0,20 
baino handiagoa.

2.2. UDALERRIAN EZARRITAKO JARDUERA EKONOMIKOAREN ETA KONTSUMO-
AHALMENAREN AZTERKETA EGUNERATUA.

2.2.1. SEKTORE EKONOMIKOAK.

Sektore ekonomikoei dagokienez, Eustatek argitaratutako azken behin betiko datuen 
arabera (2018), Industriaren Balio Erantsi Gordinaren ehunekoa %8,8 da, zerbitzuena %76,7, 
eraikuntzakoa %6,7 eta lehen sektorekoa (nekazaritza eta abeltzaintza) %1. Balio Absolutu 
Gordinei buruzko datuek erakusten dutenez, pisu industrial txikia duen udalerria da, eta lehen 
sektoreak, berriz, pisu txikia. Eskualdeko dinamikekin lotzen bada, joerak berresten dira. 
Ehunekotan, sektoreen mailak -%3 dira industrian, -%6 lehen sektorean eta pisu handiagoa 
zerbitzuetan, +%8.

Zallazerbitzuek eskualdeko dinamikan duten garrantzian nabarmentzen da. Zerbitzuen 
barruan, garrantzi handiagoa ikusten da sektore pribatuan (merkataritzaren, ostalaritzaren eta 
garraioaren ekarpena) sektore publikoan baino (hezkuntza, administrazioa, osasuna eta beste 
gizarte-zerbitzu batzuk).
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2.2.2. ENPLEGUA LORTZEA.

Eustatek ematen dituen 2020ko behin betiko datuen arabera, Zallak %12,9ko langabezia-
tasarekin itxi zuen urtea. Zifra hori eskualdeko batez bestekoa baino zertxobait handiagoa da, 
baina Balmasedak baino egoera hobea erakusten du. Udalerriak 500 langabe ingururekin itxi 
zuen urtea; horien artean emakumeen presentzia handiagoa da gizonena baino (309 eta 210, 
hurrenez hurren). Adinari dagokionez, langabeziak eragin handiagoa du 45 urtetik gorakoen 
artean.

Sektoreka, udalerrian langabe gehien zerbitzuen sektorean daudela ikus daiteke, 342 
pertsona hain zuzen; ondoren datoz aurretik enplegurik ez zuten pertsonak (70), industria (45), 
eraikuntza (44) eta nekazaritza (18).

Aurreko urteekin alderatuta, udalerriak afiliazio-prozesu txikiagoa izan du (%-0,9), batez 
ere langile autonomoen eta nekazaritzako langileen galeratik ondorioztatzen dena.

Langabeziari dagokionez, emakumeak gizonak baino %3 gehiago dira, gutxi gorabehera, 
eta hori bat dator probintziaren eta Euskadi osoaren dinamikarekin. Eskualdeak baino inklusio-
datu hobeak erakusten ditu.

2.2.3. ERRENTAK

Etxekoen unitateen eta kontsumo-unitateen errenta ertainei dagokienez ere hazkundea 
ikusten da. Horrek guztiak esan nahi du Zallak goranzko ekonomia duela.

Eustaten azken datuen arabera (2018), udalerriak 21.259 euroko batez besteko errentak 
ditu kontsumo-unitate pertsonal bakoitzeko.

Guztizko Errenten bilakaera. 
Eustat.

 
Eskualdea

Zallako guztizko errenta pertsonalak (lanarenak, kapital higiezinarenak, altzarienak, 
jarduerenak eta transferentziarenak) 19.938 eurokoak dira, eskualde osoan baino 1.000 
euro inguru gutxiago (18.889 euro), Euskadi osoko probintzian baino 2.000 gutxiago. 2019ko 
kopuru hori 8.869 hazi da azken hogei urteetan, beste erreferentzia batzuen antzeko kopurua. 
Errealitate hori bilakaeraren ikuspegitik aztertuz gero, Zallaren eta haren eskualdearen eta 
gainerako azterketa-eremuen arteko desberdintasunen barruan, ez da ziklo desberdinik ematen, 
hazkunde-lerroek erritmo berak baitituzte. Espero daitekeen bezala, hazkunde orokorreko 
urteetan hazkunde handia ikusten da, kreditu-erraztasunaren eta higiezinen sektorearen 
hazkundearen ondorioz, eta, ondoren, uzkurdura-aldi arina eta susperraldi motela baina ia 
etengabea 2014az geroztik.
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Errentak jatorriaren arabera aztertuz gero, Zallak dinamika orokorrei erantzuten diela ikus 
daiteke. Eraginpean dauden sektore ekonomikoen dinamismotik eta sektore horietan enplegua 
lortzetik ateratzen dira errenta gehienak, guztien %59,80 baitira lanetik eratorritakoak. Zallako 
zenbateko hori Enkarterrietan, probintzian eta Euskadi osoan errepikatzen da (%60). Jardueretatik 
eratorritako errentak (zergadunak bere kontura ondasunak edo zerbitzuak emateko produkzio-
baliabideak edo giza baliabideak antolatzea dakartenak) ez daude eskualdearekiko urrun. Zallan 
%5,7 dira, eta %6,11Enkarterrietan. Probintziarekiko eta Euskadi osoarekiko aldea%4,6 ingurukoa 
da.

Era berean, gainerako azterketa-eremuetan ere ez da nabarmentzen kapital higiezinetik 
eratorritako errenten ehunekoa (alokairuak edo erabileren eta gozamenen lagapenak). 
%2,15ekoa da Zallan, gainerako erreferentzietan baino zertxobait handiagoa: eskualdean %1,7, 
probintzian %2 eta Euskadin %2,2. Hala ere, errenten batez besteko datuek barnean dituzten 
aldeak aztertu behar dira, desberdintasun sozialak ikusten baitira, batez ere sexuen artean; eta 
lurraldeen artekoak, atalen eta barrutien arteko arrakalekin.

Hasteko, azpimarratu behar da 3.500 euroko aldea dagoela sekzio aberats eta apalenen 
artean. Sexuari dagokionez, errenta mota guztietan, jatorriaren arabera, konstante bat dagoela 
egiaztatu da: gizonek emakumeek baino errentarako sarbide handiagoa dute.

Joera oso nabarmena da errenta erabilgarriari dagokionez, gizonena emakumeenaren ia 
bikoitza baita (21.415 eta 12.741, hurrenez hurren, 8.674 euroko aldea). Arrakala hori Euskadi 
eta probintzia osokoa baino 1.000 euro handiagoa da, gutxi gorabehera.

2.3. ERRENTAK ETA ETXEBIZITZA EGOKIA ESKURATZEA.

Zaila bada ere etxebizitzaren prezioari buruzko datu finko bat ateratzea, elkarri 
lotutako hainbat iturrik Zallako merkatuaren errealitateari buruzko ideia bat zirriborratzea 
ahalbidetzen dute. Idealista, Fotocasa eta CoHispania aholkularitza-enpresen arabera, Zallako 
eraikitako etxebizitzaren metro koadroaren batez besteko prezio unitarioa 1.839 eurokoa 
izan zen 2018an, 501 euroko aldakuntza tipikoarekin. Eustatek eskaintzen duen bizitegitarako 
lurzatiaren batez besteko azalerari eta 2011ko erroldari (hori da eskura dagoen azken datua) 
aplikatuta, etxebizitzaren batez besteko prezio ohikoena 162.000 da 60-80 metro koadroko 
apartamentuen kasuan. Etxeen kasuan, sarbide-arazoak konpontzeko aukera bideragarri 
gisa aurkezten ez direnak, prezioak 260.000 euroraino igotzen dira. Eskaintzari eta sarbideari 
dagokionez, merkatu-dinamikak ugaritu egin dira, eta, ondorioz, horiek erosi egin dira, stock-
metaketa nabarmenik gabe.

Hala, kontsumo-unitate bakoitzeko batez besteko errenta 21.529 eurokoa izanik, esan 
daiteke kontsumo-unitate batek, kasurik onenean, hileko diru-sarreren (1.772) % 20 erabiliko 
lukeela 160.000 euroko etxe baten hipoteka ordaintzeko. Laburbilduz, batez besteko kontsumo-
unitate batek oinarrizko apartamentu bat erosteko gaitasuna du, bere logela-beharrak asetzeko. 
Datu hori ez da negatiboa sarbideari dagokionez, baina aldatu egiten da erreferentzia gisa 
pertsona bakoitzeko batez besteko errentak hartzen direnean, hau da, eskuragarri dauden diru-
sarrerak pertsona bakarreko eta guraso bakarreko etxekoen unitateen kasuan. Hala, pertsona 
bakoitzak urtean batez beste 14.265 euro jasotzen baditu, diru-sarreren ia % 40 (1.189 euro) 
ohiko etxebizitza erosteko erabiliko da, deskribatutako hipoteka-baldintzetan (40.000 euroko 
sarrera, gutxienez), bakarrik edo adingabeak ardurapean izanik bizi izanez gero.
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Erosketaren eta alokairuaren arteko batez besteko prezioaren igoera aplikatzen bada 
(%20 probintzian), batez besteko prezioa 540 da hilean. Kontsumo-unitate batek aplikatutako 
errentaren ehunekoa % 30 ingurura arte igoko litzateke, eta, arrisku potentzialagatik aipatu 
beharreko datu gisa, pertsona baten errenten (14.265) ehunekoa, pertsona bakarreko eta 
guraso bakarreko etxekoen unitateena (edo, batez ere, guraso emakume bakarreko etxekoen 
unitateena) % 45 ingurukoa da kasurik onenean. Azken kasu horiek dira arreta berezia merezi 
dutenak; izan ere, etxebizitza eskuratzeko erregimenari dagokionez, alokairua da baliabiderik 
ohikoena lan-ezegonkortasuna, hipotekak eskatzeko aurrezteko gaitasun txikia eta/edo epe 
laburrerako bizitegi-konponbidearen beharra (ikus bikoteen hausturak) edo bizikidetza-
unitatearen desagerpena (hirugarren adinekoena) dutenen aldetik.

Are gehiago, esan daiteke etxebizitza egoki bat eskuratzeko ezintasunaren arriskua 
bereziki femeninoa dela; izan ere, zahartzaroko bakardadea, guraso bakarreko familia izatea 
(batez ere, amaduna) eta batez besteko errenta txikienak emakumeen artean ematen dira 
bereziki. Emakumeen batez besteko errenta erabilgarria (12.741) erreferentziatzat hartzen 
badugu, ikusiko dugu %40tik gorakoa dela alokairuaren kasuan.

Eta zaurgarritasun-arrisku handiagoa duten sektoreei buruzko azterketa zehatzagoa 
eginda, Zallako batez besteko errenta-aldea eta baliabide gutxien dituzten zentsu-sekzioen batez 
bestekoa aplikatuta, ikusiko dugu sekzio horiek (2. barrutia eta 1. barrutiko 3. sekzioa), pertsona 
bakoitzeko 13.000 euroko batez bestekoarekin, gutxi gorabehera % 50 erabiliko luketela guraso 
bakarreko eta pertsona bakarreko etxekoen unitateen kasuan.

Hurbilpen horrek zaurgarritasun-arriskua hurbiltzen du atal horietako seme-alabak 
dituzten edo bakarrik dauden emakumeen kasuan, etxebizitza eskuratzeari dagokionez arrisku-
profil nagusi gisa. Arazoa larriagotu egiten da alokairuko etxebizitzen eskaintzarik ezagatik; izan 
ere, aukera bakarra da sarrerarako 40.000 euroko aurrezteko gaitasuna ez dutenentzat.

Arestian azaldu ditugun datuak etxebizitzaren planoaren gaineko prezioarekin lotuta 
badaude, pobretu egingo diren biztanleak kanporatuko dituzten zonak eta sektore horren 
hartzaile izango diren zonak zein izango diren uler daiteke. Hala, heriotzen, bereizteen edo 
beste faktore batzuen ondorioz sostengatzaile bakarreko etxekoen unitateak izatera igarotzen 
diren etxekoen unitateek barne-mugimenduko egoera potentziala izango dute. Aranguren aldea 
izango da hartzaile nagusia.

2.4. EGUNGO BIZITEGI PARKEA

Etxebizitzaren egoera zentzu konparatuan aztertuz gero, esan daiteke Zallak bizileku-
parke apur bat gazteagoa duela bere ingurune hurbilean eta probintzian baino. Batez besteko 
antzinatasuna 42 urtekoa da, Balmasedak baino 6 gutxiago eta Gueñesek baino 4 gutxiago. 
Probintziari dagokionez, 5 urte gutxiago ditu. 50 urtetik gorako familia-etxebizitzak aztertuta, 
Zallak gainerako mugapeek baino egoera hobea du, % 27 baititu, hau da, % 10etik gorako aldea 
beherantz.

Errealitate hau lehen puntuan aztertu den prozesu demografikoak azaltzen du. Azken 
hogei urteetan populazioa erakarri da, eta, horren ondorioz, bizitegi-parkea handitu egin da 
etxebizitza berriekin. Izan ere, tipologia berriak erakargarriak dira sartzen diren familientzat. 
Datu hori aurrerago berresten da, etxebizitza hutsen maila altua eta kokapena azaltzen direnean. 
Bizitegi-parkea berritzeko jarduera horren ondorioz, konfort indizea positiboa da eskualdeko eta 
probintziako batez besteko estandarretan.
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Etxebizitza hutsei buruzko azterlan 
nahiko berri bat dago; zehazki, Udalak 
2015ean enkargatutako txosten bat, non 
atez ate erroldatu baitziren eremuka. 
Azterlan estatistikoaren arabera, 303 
etxebizitza daude hutsik Zallan, udalerriko 
etxebizitza guztien %7,8. Horietatik 
200 etxebizitza partikularrenak dira, 48 
sustatzaile pribatuenak eta 3 Administrazio 
Publikoarenak. Azterlan honek nukleoka 
banatzen ditu eta 7 zonatan sakabanatuta 
daude. Mimetiz 1, 2 eta 3 eremuak dira, 
eta Aranguren, berriz, 4a. Sakabanatuak 
gainerakoak dira. Ehunekoei dagokienez, 
etxebizitza hutsen indizerik handiena 1. 
eremuan dago (guztizkoaren % 39); ondoren, 4. eremua (%24,36), 2. eremua (%18,53) eta 3. 
eremua (% 11) daude. Hortik ateratzen da 1. eremuaren (Mimetiz) eta 4. eremuaren (Aranguren) 
egoera kezkagarria.

Etxebizitza kopurua guztira Guztizko etxebizitzen %l
Udalerria 3.875 100
1 gunea 1.523 39,30
2 gunea 718 18,53
3 gunea 453 11,69
4 gunea 944 24,36
5 gunea 104 2,68
6 gunea 38 0,98
7 gunea 95 2,45

Etxebizitza HUTSEN % 
dagokion gunearekiko.

Etxebizitza hutsen % 
udalerriarekiko.

Udalerria 7,82 100
1 gunea 7,64 38,42
2 gunea 3,30 7,81
3 gunea 9,65 14,43
4 gunea 8,02 25,00
5 gunea 11,43 3,93
6 gunea 12,50 1,57
7 gunea 28,17 8,84

Jabetzari dagokionez, partikularrenak %66 dira, sustatzaile pribatuenak %16, eta %17 
ikertu ezin izan direnak. Soilik 2. eremuan, gainerakoen ondoren hazten dena, ematen dira 
gehiago sustatzaileen eskuetan. Baina datua berrikusi egin behar da, erosteko ahalmen handia 
duen stock bat baita.

Estatuari dagokionez, ondorioztatu zen ia etxebizitza batek ere ez dituela 60 urte baino 
gehiago; beste %23k, berriz, 15 urte baino gutxiago ditu, eta erdiak baino gehiago egoera onean 
daude.

18 

como la única opción para quienes no cuentan con una capacidad de ahorro de 40.000 euros 
para la entrada. 

Si los datos que hemos expuesto anteriormente se relacionan con el precio de la vivienda sobre 
el plano se pueden comprender cuáles serán las zonas que expulsarán habitantes que se 
empobrezcan y cuáles serán las zonas que serán receptoras de dicho sector. Así, los hogares 
que, por defunciones, separaciones u otros factores pasen a ser hogares de un solo sostenedor 
tendrán una situación potencial de movimiento interno. Serán la zona de Aranguren la principal 
receptora.  

2.4. EL PARQUE RESIDENCIAL ACTUAL 

Si se analiza la situación de la vivienda en sentido comparado, puede afirmarse que Zalla cuenta 
con un parque residencial ligeramente más joven que su entorno inmediato y la provincia. Tiene 
una antigüedad media de 42 años, 6 menos que Balmaseda y 4 menos que Güeñes. En 
relación a la provincia tiene 5 años menos. Analizando las viviendas familiares con más 
de 50 años, Zalla muestra mejor situación que el resto de demarcaciones ya que 
cuenta con un 27%, lo que supone más de un 10% de diferencia a la baja. 

Esta realidad se explica por el proceso demográfico que se ha analizado en el primer punto. Se 
ha dado una atracción de población en los últimos veinte años que ha implicado la ampliación 
del parque residencial con vivienda nueva. De hecho, son las tipologías nuevas las que se 
presentan como atractivos para las familias que se incorporan. Este dato se reafirma más 
adelante, cuando se expongan el alto nivel de viviendas vacías y su ubicación. Esta actividad de 
renovación del parque residencial lleva a su vez a que el Índice de Confort sea positivo en 
estándares medios de su entorno comarcal y provincial.  

Se cuenta con un estudio relativamente reciente sobre la vivienda vacía, concretamente 
un informe encargado por el Ayuntamiento en el año 2015 en el que se censaron puerta a puerta 
las mismas por zonas. El estudio estadístico estima que existen 303 viviendas vacías en 
Zalla, el 7,8% del total de viviendas del municipio. De ellas, 200 viviendas pertenecen 
a particulares, 48 a promotores privados y 3 a la Administración Pública. Este estudio 
divide por núcleos y diseminados en 7 zonas. Mimetiz son las zonas 1,2 y 3 mientras que 
Aranguren es el 4. Los diseminados son el resto. En términos porcentuales relativos a la cuantía, 
se concluye que la zona con mayor índice de vivienda vacía es la Zona 1 con hasta el 39% del 
total, lo sigue la 4 con el 24,36%, la 2 con el 18,53% y la 3 con el 11%. Se extrae de aquí la 
alarmante situación de la zona 1 (Mimetiz) y 4 (Aranguren).  
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Baina etxebizitza hutsen 
kontserbazio-egoera, guneen arabera, 
oso aldakorra da. Etxebizitza berriak edo 
egoera onean daudenak 1. eta 2. guneetan 
kontzentratzen dira; 4. zonan neurri 
txikiagoan; eta eraberritze partzialak edo 
erabatekoak behar dituzten etxebizitzek 
6., 7. eta 3. guneei eragiten diete.

Etxebizitza huts gehienek 80 
metro karratu baino gehiagoko azalera 
erabilgarria dute, eta, beraz, etxebizitza 
horiek ez erabiltzeak ez du zerikusirik 
kasu gehienetan egokitasun faltarekin. 
Saneamendu egokia eta banakako 
berogailua ere badute. Tipologiari 
dagokionez, pisuak dira gehienak (% 88).

Merkatuko egoerari dagokionez: jenderik gabeko etxebizitzen % 31, gutxienez, merkatuan 
eskaintzen dira. Horietatik, %26k salmentan egiten dute, eta % 5ek bakarrik alokairuan. Halaber, 
etxebizitzen %30ek bost urte edo gehiago daramatzate merkatuan eskaintzen.

Salmentan edo alokairuan dauden etxebizitzek eraginkortasun energetikoaren ziurtagiria 
izan behar dute, baina merkatuan dauden etxebizitzen % 1ek bakarrik du ziurtagiri hori.

2.5. ETXEBIZITZA-ESKAERAREN KALKULUA.

Zallako etxebizitza-eskaria eta hazkunde-mugak Lurraldearen Antolamendurako 
Gidalerroek ematen dituzte, eta horien zenbatekoak beste batzuen antzekoak dira.

2018-2026rako Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen araberako kalkulua honako 
hauetan oinarritzen da: Eustaten arabera dauden etxebizitzak, biztanleriaren aldaketa, familiaren 
tamainaren aldaketagatiko beharrak, etxebizitza nagusien aldaketa.Udal-errealitateari buruzko 
datu zehatz horietatik, 8 urteko epean 837 etxebizitza berri egiteko gehieneko edukiera 
aurreikusten da. Aurreikuspen hori bat dator, ia, 2019koLAGek aplikatzen duten harrotze-
koefiziente bera (2,41) aplikatzen zaion hazkunde-egoera baikor baten aurreikuspenekin.

2.6. HIRIGINTZA ETA GENEROA

Diagnostikoaren etapa honetan, gizonen eta emakumeen arteko aldeak ikusi ahal izan dira 
hainbat dimentsiotan. Funtsean, honako ardatz hauek atera dira:

• Familia gurasobakar amadunen faktorea:familia gurasobakar amadunak, familia 
gurasobakar aitadunak baino gehiago dira. Mendeko pertsonak dituzten sostengatzaile 
bakarreko etxekoen unitateen eredu gisa, emakumeen egoera jotzen dute kalteberatasun-
arriskuaren faktoretzat.
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En relación a la propiedad, son el 66% de particulares, el 16% de promotores privados y el 17% 
no se ha logrado averiguar. Solamente en la zona 2, de crecimiento posterior al resto, se dan 
más en manos de promotores. Empero, el dato debe revisarse ya que es un stock con alto 
potencial de compra.  
 
Sobre el estado, se extrajo que prácticamente ninguna vivienda tiene más de 60 años, mientras 
que otro 23% tiene menos de 15 años y que más de la mitad están en buen estado.  
 

  

Pero el estado de conservación de la vivienda vacía por zonas es muy variable. Mientras las 
viviendas nuevas o en buen estado se concentran en las zonas 1 y 2; -en menor medida en la 4, 
las viviendas con necesidad de reformas parciales o totales afecta a las zonas 6, 7 y 3. 
 
Las viviendas vacías, en su mayoría, son de más de 80 metros cuadrados de superficie útil, por 
lo que su no puesta en uso no se relaciona con falta de adecuación en este sentido en la mayoría 
de casos. También cuentan con saneamiento adecuado y calefacción individual. Tipológicamente 
son pisos en su mayoría (88%).  

Sobre la situación en el mercado: al menos el 31% de las viviendas deshabitadas se encuentran 
ofertadas en el mercado. De ellas, el 26% lo hacen en venta, y solo el 5% en alquiler. Asimismo, 
en un 30% de los casos, las viviendas llevan cinco años o más ofertadas en el mercado.  

Pese a la vigente obligación legal de que las viviendas en venta o alquiler deben disponer de 
certificado de eficiencia energética, solo el 1% de las viviendas en el mercado cuentan con él. 
 
2.5. CÁLCULO DE DEMANDA DE VIVIENDA. 

La demanda de vivienda y los límites de crecimiento de Zalla son dictados por las 
Directrices de Ordenación del Territorio, cuyas cuantías son similares a otras elaboraciones 
propias.  

El cálculo según de las Directrices de Ordenación del Territorio para el 2018-2026, se basa en: 
las viviendas existentes según Eustat, la variación de la población, las necesidades por variación 

Eraikitze-urtea 
(%).
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• Bakardadearen eta zahartzaroaren faktorea: emakumeen artean gizonen artean baino 
bizitza luzeagoa izateak, biztanleriaren piramidearen gailurrean ikus daitekeena, 
zahartzaroa eta bakardadea faktore bereziki femeninoak bihurtzen ditu. Pentsio baxuen 
baldintzatzaile orokorrari, eta, batez ere, kotizazio gabekoei erantsita, emakumeak dira 
kalteberatasun-arriskuaren faktore.

• Lan-merkatuaren eta okupazioaren faktorea: biztanleria aktiboaren inkestek erakusten 
dutenez, emakumeak gutxiago integratzen dira lan-merkatuan, eta hori zaintza-lanetan 
denbora gehiago emateagatik azaltzen da. Kasu horietan, produkzio-mundua uzkurtu 
egiten da lan erreproduktiboak pisu handiagoa duelako, eta, horren ondorioz, lanaldi 
txikiagoak edo zuzenean lan-merkatutik kanpo geratzen da. Emakumeak, beste behin ere, 
kalteberatasun-arriskuaren faktore gisa agertzen dira.

• Ekipamenduak:

Ikastetxeen estaldurari dagokionez, udalerriak oinarrizko eskakizunak betetzen ditu.
Udalerriaren estaldura eta abiapuntuko egoera, zainketa-lanei dagokienez, berariaz 
landuko da partaidetza-tailerretan, genero-ardatz esklusibo batekin, eta zenbakietatik 
harago ulertzen saiatuko da baldintza espazialek zaintzaileen eguneroko bizitzan duten 
eragina. Egoera, a priori, ez dago inguruneko errealitatetik urrun. Eustatek haurren 
jolaserako eta aisialdirako guneei buruz ematen dituen datuak egokiak dira, nahiz eta 
iturriak zaharkituak izan.

• Errentaren arloko aldeak:

Arrakala nabarmena dago gizonen eta emakumeen artean, guztizko errentei dagokienez. 
Lanaren eta jarduera ekonomikoen ondoriozko errentetan dagoen aldeak adierazten 
du emakumeak gutxiago eta okerrago integratzen direla ekonomian. XX. epigrafean, 
jarduerei buruzkoan, ikus daiteke okupazio txikiagoa eta behin-behinekotasun handiagoa 
dagoela. Alderantziz, kapital higiezinetik eratorritako errentetan emakumeen ordezkaritza 
handiagoa da. Datu hori zuhurtziaz hartu behar da, higiezinen ondasunak emakumeen 
izenean eskriturak egiteko ohitura baitago.

• Etxebizitza eskuratzean duen eragina: funtsezko gaia da hirigintzan, ekipamendu- eta 
hornidura-mailarekin batera. Ikusten dugunez, aurreko datu guztiek, batez ere errenten 
baldintzatzaileek, eragiten dute emakumeen egoera, oro har, konplexuagoa izatea 
etxebizitza egokia eskuratzeko orduan.

Laburbilduz, zaintzaileen eta errenta baxuak dituzten pertsonen (gehienak emakumeak) 
egoerari arreta berezia eman behar zaio etxebizitza, ekipamendu, zuzkidura eta mugikortasun-
diseinuari dagokienez.
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3/
LURRALDEAN ERAGINA DUTEN BESTE PLAN 
BATZUETATIK ERATORRITAKO BALDINTZAK.

3.1. ZALLA ETA LURRALDEA ANTOLATZEKO GIDALERRO BERRIAK 2019.

2019ko Lurraldearen Antolamendurako Gidalerroek (LAG) 1997ko Gidalerroak berrikustea 
dakarte. LAGek hiru funtzio dituzte, laburbilduta: politika sektorialetarako edo udalerrien 
hirigintza-jarduerarako erreferentzia-esparru bat eraikitzea, jarduerak lurraldean finkatzeko 
prozesuak orientatu eta arautuko dituzten irizpide eta arauen multzoa formulatzea, lurralde-
oreka bermatzeko, eta Estatuarekin edo beste autonomia-erkidego batzuekin batera jardutea 
eskatzen duten lurralde-ekintzak aurreikustea.

LAG 2019 laburpen-mapa. Zallako lurralde-ingurunearen kokapena.

Hiri Antolamenduko 
Plan Orokorra

HAPO
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Honako hauek dira, Zallako HAPOrako, zuzenean edo zeharka, gidalerroetako arauetako 
artikuluek espazioaren antolamenduari eta erabilerari buruz duten eraginkortasun loteslea:

Artikulua Zuzeneko eraginkortasun loteslea Zeharkako eraginkortasun loteslea
3 1,2,3,4a(3eta4)eta4b atalak 4a(1eta2) atala
4 2,3,4,5eta7 atalak 1eta6 atalak
5 Artikulu osoa
6 Artikulu osoa
7 3,4,5eta6 atalak 1,2eta7 atalak
8 1,3,4eta5 atalak 2 atala
9 Artikulu osoa
10 2 atala 1eta3 atalak
11 Artikulu osoa
12 1,2,3eta4 atalak 5,6eta7 atalak
13 1eta 2 atalak 3 atala
14 2 atala 1,3,4eta5 atalak
15 1,2,3eta8 atalak 4,5,6,7 atalak
16 2eta4 atalak 1,3,5,6eta7 atalak
17 4 atala 1,2,3,5eta6 atalak
18 Artikulu osoa
19 Artikulu osoa

3. artikulua.  Ingurune fisikoa antolatzeko gidalerroak.

a) HAPOk2019koLAGetako lurzoru urbanizaezinaren antolamendu-kategoriak eta 
gainjarritako baldintzatzaileak erabili behar ditu, bai eta horietako bakoitzerako 
proposatutako erabilerak ere, eta hori guztia 2019koLAGetan jasotako ingurune fisikoaren 
antolamendu-matrizearen arabera.

b) Ingurune fisikoko erabileren erregulazioa ere kontuan hartu behar da, honako hauetan 
oinarrituta: Nekazaritza eta Basogintzaren LPS, Ibaien eta Erreken LPS eta Hezeguneen 
LPS.

4. artikulua. Azpiegitura berdearen eta Ekosistemen zerbitzuen arloko gidalerroak.

1. Azpiegitura Berdea ezartzea, honako elementu hauek osatua:

a) Ingurumen-balioengatik babestutako espazioak.

b) Dokumentu honetan aipatzen den korridore ekologikoen sarea.

c) Lurrazaleko urak babesteko ibilguak eta horien eremuak, RAMSAR hezeguneak eta 
Hezeguneen Lurralde Plan Sektorialean inbentariatutako ur-masa guztiak.

d) Funtzio anitzeko beste espazio batzuk.

2. Tokiko azpiegitura berdea sartzea, Eremu Funtzionalarekin eta EAEkoarekin konektatuta 
dagoena, eta tokiko azpiegitura berdearen zatitzat hartzea sistema orokor gisa 
kalifikatutako espazioak, eta, aukeran, tokiko sistemak, espazio libreak eta berdeguneak. 
Printzipio hauek aplikatuko zaizkie:

a) Berdeguneetako espazioen jarraitutasuna.
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b) Balio ekologikoa zaintzea eta ekosistema-zerbitzuak indartzea, bizi-kalitatea hobetu 
eta natura pertsonengana hurbildu dezaketen elementu ekologikoak emanez. Klima-
aldaketari bereziki erreparatuta, eraikitako hiriko espazio libreen iragazkortasuna 
sustatuko da.

3. Eremu babestu bakoitza bere ingurumen-balioen, korridore ekologikoen eta bere 
lurraldean eragina duten funtzio anitzeko beste espazio batzuen arabera mugatzea, 
erregulazio egokia ezarriz.

5. artikulua. Eremu funtzionalen arloko gidalerroak.

Zalla Enkarterrietako Eremu Funtzionalean integratuta geratzen da. Aurreko LAGetako 
berbera.

6. artikulua.  Lurralde-eskalako hiri-sistemaren arloko gidalerroak.

Enkarterriko Eremu Funtzionalean Kadaguako Eraldaketa Ardatz gisa proiektatzen da.

8. artikulua.  Eremu Funtzionaletako goiburuen eta azpiburuen sarearen arloko gidalerroak.

Zalla, Balmasedarekin batera, Eremu Funtzionaleko burutzat hartzen da.

9. artikulua. Eraldaketa-ardatzen arloko gidalerroak.

Hauek dira Kadaguako Eraldaketa Ardatzari dagozkion lurralde-gidalerroak:

a) Kadagua ibaiak korridore ekologiko gisa jardungo du, eta ingurune berdeak eta 
inguruneko ingurumen-intereseko eremuekiko lotuneak hartuko ditu, dauden uholde-
arriskuak kontuan hartuta.

b) Eraldaketa-ardatz honi lotutako aukerak diren hiri-zentralitate eta -identitate puntuak, 
ekipamenduak eta produkzio-espazioak, garraio kolektiboa, ingurumen-ardatzak eta 
espazio publikoak sortuko dituzten garapen trinkoagoak sustatzea, dibertsitate funtzional 
handiagoa eta espazio anitzagoak eta iraunkorragoak lortzeko.

c) Kadaguako ardatzean abandonatutako industria-guneek okupatutako espazioei balioa 
ematea, Supersur saihesbide berriak eremu horri ematen dion kanpoko konektibitate 
handian oinarrituta, datozen urteetan espazio horiek dinamizatzeko aukera garrantzitsutzat 
jotzen baita.

d) Herriarteko bide zaharrak ekobulebar bihurtzea eta funtsezko hiri-eragiketa egituratzaileak 
garatzea, dentsitate txikiko garapenak nagusi diren eta batzuetan egiturarik ez duten 
eremuak garatzeko.

e) Balmaseda-Zalla-Güeñes ardatzean integratuago dagoen hiri-espazio bat antolatzea, 
zerbitzu-potentzial handiagoa izango duen eta area osoa erakartzeko eta dinamizatzeko 
gaitasun handiagoa izango duen hiri-oinarri bat izateko.
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LAG 2019. Kadaguako transformazio-ardatza. Balmaseda-Zalla-Güeñes tartea

10. artikulua.  Hiri-berroneratzearen arloko gidalerroak.

Hirigintza-plangintzak garatu beharreko zehaztapenak dira, hala nola:

a) Lehentasuna ematea hiri-berroneratzeari, espazio urbanizatuen dentsifikazioari eta 
espazio zaharkituen, degradatuen edo gutxiegi erabilitakoen birziklapenari, lurzoru-
okupazio berrien alternatiba gisa, etxebizitzaren, jarduera ekonomikoaren eta zuzkiduren 
eskariari erantzuteko edo dauden desorekak konpontzeko.

b) Gizarte-kohesioa, garapen ekonomikoa eta enplegua sustatzea, eta hezkuntzarako eta 
prestakuntzarako neurriak sustatzea. Era berean, etxebizitzen, eraikinen eta, oro har, 
hiri-ingurunearen kalitate-baldintzen hobekuntza bultzatu beharko du, birgaitzearen, 
bizigarritasunaren, irisgarritasunaren, ingurumen-jasangarritasunaren eta energia-
efizientziaren bitartez.

c) Espazio libre berriak sortzea ahalbidetuko duten berroneratze-jarduketak bultzatzea, 
gehiegizko eraikuntza-dentsitatearen ondorioz pilatuta dauden edo beharrezko 
zuzkidurarik ez duten eremuetan.

d) Erabilera iragankorrak sustatzea hiri-ingurunea berroneratzeko estrategia gisa, trantsizioan 
dauden espazioen berrerabilpenean eta erabilera kolektiboan arreta jarrita, herritarren 
eta administrazioaren arteko lankidetza-ereduen bitartez.

e) Bideak berrantolatzean garraio publikorako bideak lehenestea; bereziki, ibilgailu 
elektrikoen bidezko garraioa eta salgaien banaketa garbia ahalbidetuz, eta ibilgailuak 
elektrizitatez kargatzeko azpiegituretarako eta bizikletak alokatzeko aparkalekuak eta 
postuak instalatzeko espazioak gordez.

f) Finkatutako hiria iragazkortzeko jarduerak sustatzea, etxadi- eta bide-patioetan 
berdeguneak sortuz.

g) Hiri-ingurunearen ingurumen-kalitatearekin lotutako inpaktu negatiboak murriztea: 
kutsadura atmosferikoa, akustikoa, urena eta lurzoruarena.
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h) Energia-kontsumoa murrizteko eta energia-iturri eta -sistema ez-kutsatzaileen 
eraginkortasuna eta erabilera handitzeko ekintza espezifikoak ezartzea.

i) Plangintzan irizpide bioklimatikoak sartzea kontuan hartzea, eta erabilera- eta eraikuntza-
erregimena arautzea, energia berriztagarrien ezarpena eta garapena errazteko eta hiri-
hondakinen kudeaketa hobetzeko.

j) Hiri-azpiegitura berdea bultzatzea naturan oinarritutako soluzioak erabiliz hiri-eremuko 
prozesu naturalak hobetzeko, hala nola drainatzea eta uren kalitatea hobetzea, hiri-
uholdeak arintzea, airearen kalitatea hobetzea eta isolamendu akustikoa.

k) Lurzoru kutsatuen kudeaketa eta lurzoruaren kalitatearen hobekuntza lurralde- eta 
hirigintza-plangintzaren aurreko faseetan integratzea, plangintza hori hiri-berroneratzea 
bultzatzeko oinarrizko faktoretzat hartuta.

l) Hiri-berroneratzeko eragiketetan, TAK (Telekomunikazioen Azpiegitura Komuna) motako 
gidalerroak garatzea auzo eta udalerri mailan: kaleak, bideak, edateko uraren sareak, 
saneamendua, gaueko argiztapena, semaforo-sarea, trenbidea, tranbia, metroa, garraio 
publikoa, hiri adimenduneko proiektuak eta abar berritzea.

11. artikulua.  Hiri-hazkundearen perimetroaren arloko gidalerroak.

Hirigintza-plangintzarako gidalerroak dira, eta helburu hauek dituzte:

a) Aurretik zegoen hiri-bilbean hiri-hazkundea eta hirigintza-ekimen berriak orientatzea, hiri-
bilbea osatuz, lurzoruaren erabilera-intentsitate txikiko eremuak dentsifikatuz eta okupatu 
gabeko edo erabilera berriak har ditzaketen espazioak berrituz.

b) Garraio-sistemetara sartzeko guneen inguruan dauden dentsifikazio-, berrikuntza- 
edo hazkunde-jarduketei lehentasuna ematea, eta metro-geltokietatik, aldirietatik eta 
hiriarteko tranbietatik oinez irisgarriak diren eremuak lehentasunezko eremuak izatea 
eskari handiko zuzkidurak eta ekipamenduak kokatzeko.

c) Balio estrategiko handiko nekazaritzako eta abeltzaintzako lurzoru urbanizaezin gisa sartzea 
bizitegitarako edo jarduera ekonomikoetarako hiri-dinamiken ondorioz zaharkituta geratu 
diren lurzoru urbanizagarriak.

12. artikulua.  Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren eta merkataritza-ekipamenduen 
arloko gidalerroak.

Industria-eremu tradizionalei dagokienez, berritzeko, birgaitzeko, eraberritzeko eta balioa 
emateko estrategiak sustatzea proposatzen da, honako gidalerro hauen arabera:

a) Gutxiegi erabilitako jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren aprobetxamenduari 
lehentasuna ematea, lurzoru berriak okupatzearen aurrean:

1) Gutxiegi erabilitako jarduera ekonomikoetarako lurzorua kontuan hartzea, landa-
lurralde berrien kolonizazioa murrizte aldera.

2) Administrazio- eta zerga-tresnak diseinatzea industria-jabeen eta udalen arteko 
lankidetzarako, tradizioz industrialak izan diren lurzoruen urbanizazioa mantentzeko 
eta kontserbatzeko.
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b) Hiria erabileren arabera segmentatzea eta bizitegi-erabilerarekin bateragarriak 
diren jarduera ekonomikoak kanpoko poligonoetara pixkanaka botatzea saihestea.

c) Jarduera ekonomikoetarako lurzoruak sustatzea, horietan hainbat solairutako 
eraikinak egin ahal izateko, betiere ingurunearen natura-, ingurumen-, topografia- 
eta paisaia-balio eta -ezaugarriekin eta garatu beharreko jardueren izaerarekin bat 
etorriz.

Jarduera ekonomikoetarako lurzoru berriei lotutako beste elementu batzuei dagokienez, 
gidalerro hauek hartu behar dira kontuan:

a) Lurraldearen bikaintasuneko hainbat osagai biltzen dituzten kokaleku berezi edo 
bereizietan kokatzea.

b) Inguruko hiri- eta natura-paisaian integratzea bilatzea, balioa handituz eta hura hobetzen 
lagunduz.

c) Garraio kolektiboaren bidezko konektibitate handia izatea, hirigune nagusiekin eta kanpo-
konexioko azpiegiturekin modu azkar eta eraginkorrean lotuko dituena.

d) Mugikortasun jasangarriko sistemak ezartzea eta azpiegitura digital egokia izatea, 
ingurumen-bikaintasunera bideratutako diseinua izatea, eta espazio publikoen kalitatean 
eragina izatea.

Merkataritza-ekipamenduei dagokienez, honako jarraibide hauek hartu behar dira 
kontuan:

a) Hiriko merkataritzari lehentasuna ematea aldirietako merkataritzaren aldean.

b) Merkataritza-ekipamendu handien gehieneko azalera mugatzea.

13. artikulua.  Bizitegi-kuantifikazioaren arloko gidalerroak.

Bizitegi-kuantifikaziorik handiena lortzeko prozedura ezartzen da. Horren aplikaziotik, 
arestian aipatu diren 837 etxebizitzak aterako lirateke.

14. artikulua.  Plangintzen bateragarritasun arloko gidalerroak.

Lurralde Plan Partzialari esleitutako erantzukizuna da.

15. artikulua.  Uraren arloko gidalerroak.

Hirigintza-plangintzak honako hauek bete behar dituela zehazten da:

a) Ur-masen eta eremu babestuen ingurumen-helburuak lortzeko erriberako eta ibilguko 
baldintzak babestea, eta ibaien, estuarioen eta hezeguneen dinamika eta morfologia 
lehengoratzea sustatzea hiri-berroneratzeko eta -berrikuntzako eragiketetan.
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b) Arriskupean dauden hiri-eremu finkatuetan egiturazko neurriak eta egiturazkoak ez 
diren neurriak konbinatzean oinarritutako politikak hartzea, uholde-arriskua duten 
guneetako lurzoruaren erabilerak arautuz eta mugatuz, bi premisa hauek kontuan hartuta: 
gertaeraren arriskugarritasuna edo uholde-arriskua, eta jardun nahi den lurzoruaren 
oinarrizko baldintza, landakoa edo urbanizatua.

c) Hirigintza-aurreikuspenetan ur-eskariak behar bezala asetzeko baliabide nahikoak daudela 
eta, aldi berean, harguneetako emari ekologikoen erregimenekiko bateragarritasuna 
kontuan hartzea. Eta, era berean, aipatutako ur-masaren ingurumen-helburuak betetzeko 
nahikoa eta egokia den saneamendu- eta arazketa-azpiegitura bat aurreikustea.

d) Plangintza orokorrean, lurzoru urbanizaezineko ibai, erreka, laku, aintzira eta urtegien 
ertzetan, Azaleko Urak Babesteko Lurzoru Urbanizaezinaren kategoria ezartzea. Kategoria 
horretan, Gidalerroetan ezarritako irizpideak aplikatuko dira.

e) Garapen berriak dituzten landa-ertzetan uholde-eremuaren okupazioa saihestea, eta 
hori ezinezkoa bada, 100 urteko errepikatze-denborako uraldia mugatzen duen lerrotik 
abiatuta kokatuko dira.

f) Hiri-lurzoruaren ertzetako ibaia garrantzi handiko elementutzat hartzea hiri-paisaia 
konfiguratzeko eta natura-ingurunea hirien barruan integratzeko, eta eraikuntza-atzerapen 
handiak sartzea, ibaiaren tamainaren arabera.

g) Lurzoru urbanizagarriko eremuetako ertzetan, ibilguarekin mugakide den lurzoru librearen 
eskuragarritasun handiagoak espazio-antolamendu zabalagoa ahalbidetzen duela kontuan 
hartzea; beraz, egokia da eraikuntzaren eta urbanizazioaren atzerapenak planteatzea, 
berdeguneak sartzea eta ibaiertzean dagoen landaredia babestea ahalbidetzeko.

h) Hiria berroneratzeko eta birmoldatzeko eragiketetan, gaur egun estaldura eta bideratze 
gogorrak dituzten ibaietako espazioak berreskuratzea.

i) Uholdeak prebenitzeko arazo hidraulikoa eta zubien edo kultura-intereseko elementuen 
kontserbazioa bateragarri egitea hirigintza-plangintzan.

j) 1 Km2-ko edo gehiagoko adar-arroa duten ur-ibilguak aldatzeko debekua errespetatzea.

k) Etxadi-patioen, plazen eta espaloien iragazkortasuna sustatzea, hiriaren drainatze-
ahalmena hobetzeko.

16. artikulua. Energiaren arloko gidalerroak.

Hirigintza-plangintzaren proposamenek honako hauek lortu behar dituztela zehazten da:

a) Eraikinak, auzoak eta hiriak energia-autosufizientziako sistemarik onenez hornitzea.

b) Lehendik dauden eraikinen eta espazio urbanizatuen energia-eraginkortasuna hobetzea.

c) Irizpide bioklimatikoak erabiltzea eraikin eta espazio publikoak planifikatzeko, proiektatzeko 
eta gauzatzeko faseetan, bereziki orientazioari, diseinuari eta materialei dagokienez, bai 
eta energia-kontsumoa minimizatuko duten sistema pasibo eta aktiboen erabileran ere.
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d) Eraikin eta espazio publikoetan landaredia erabiltzea isolamendu-elementu gisa eta urteko 
estazioetan konfort klimatikoaren faktore erregulatzaile gisa.

e) Energiari dagokionez eraginkorrak diren argiteria publikoko gailuak erabiltzea.

f) Hiri-berrikuntzako eta -birgaikuntzako eremuetan eta garapen berriko eremuetan, energia 
termikoko eraikinetarako sistema zentralizatuak ezartzea, hiriko bero-sareen bidez 
sortzeko eta banatzeko, energia-iturri berriztagarrien bidez.

g) Eraikinen eta instalazioen energia-autohornikuntza bultzatzea, eguzki-aprobetxamenduko, 
aprobetxamendu eolikoko, biomasako eta abarreko sistemen bidez, iturri berriztagarrietatik 
energia lortzeko soluzioei lehentasuna emanez. Era berean, lurzoru urbanizaezinean 
kokatutako eraikin isolatuetan energia-autokontsumoko sistemen erabilera bultzatzea.

17. artikulua. Ekonomia zirkularraren arloko gidalerroak: hondakinen kudeaketa.

Eraikuntzako eta urbanizazioko udal-ordenantzen bidez, material iraunkorren eta 
birziklagarrien erabilera sustatzearen beharra ezartzen da, bai eta jatorri biologikokoak ere, 
haien diseinuan, ekoizpenean eta ondoren birziklatzean ingurunean sortutako inpaktuak 
minimizatzeko.

18. artikulua. Ekonomia zirkularraren arloko gidalerroak: lurzorua baliabide gisa.

Zehazten da beharrezkoa dela:

a) Lurralde- eta hiri-plangintzako ereduen garapena bultzatzea. Eredu horietan, hiri-
espazioak eta lehendik dauden azpiegiturak berritzeko, birziklatzeko, berreskuratzeko 
eta berrerabiltzeko jarduerak lehenetsiko dira, hala nola zabortegi zigilatu zaharrak, 
ingurumen-azpiegitura edo -ekipamendu gisa kalifikatu beharko direnak.

b) Lurzoruaren erabileren plangintza egitea, eta, horretarako, kontuan hartzea, batetik, 
“lurzoruaren kalitatearen” faktorea, bai eta giza osasunerako eta ekosistemen 
funtzionamendurako onartezinak diren arriskuen prebentzioa, eta, bestetik, kutsatzaileak 
beste ingurumen-konpartimentu batzuetara ez sakabanatzea eta baliabideen erabilera 
optimizatzea.

c) Kutsagarriak izan daitezkeen jarduerak bertan behera uzten diren unean aurreikusitako 
erabileraren arabera saneamendu-premiak ezagutzea ahalbidetuko duten ikerketak egitea 
sustatzea, hirigintza-garapeneko edozein jarduketaren aurretik, gainera, giza osasunari 
edo ekosistemei kalterik ez eragiteko.

d) Lurzoru kutsatuen ikerketak eta berreskurapenak hiri-berroneratzeko prozesuetan sartzea.

19. artikulua.  Zeharkako gaien arloko gidalerroak eta hiri-eredua.

Lurraldean eragina duten zeharkako gaiak kontuan hartu behar direla esan nahi du: 
irisgarritasun unibertsala, genero-ikuspegia, klima-aldaketa, osasuna, euskara eta lurralde-
erlazioa. Eta zeharkako gai horiek kontuan hartuta, hiri-eredu trinko bat sustatu behar dela, 
erabilera-nahasketari dagokionez konplexua eta sozialki kohesionatua.
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3.2.  ZALLA ETA ENKARTERRIKO LURRALDE-PLAN PARTZIALA.

2011. urtean, Enkarterrietako Lurralde Plan Partziala onartu zen, Balmaseda-
Zalla (Enkarterriak) Eremu Funtzionala antolatzeko. Eremu hori Enkarterrietako eskualde 
tradizionalarekin bat dator, Bizkaiko Lurralde Historikoaren mendebaldeko muturrean baitago, 
eta 430 km2-ko azalera okupatzen du. Gaur egun, 31.000 biztanle baino gehiago ditu eskualde 
honetan, eta 10 udalerrik osatzen dute: Artzentales, Balmaseda, Galdames, Gordexola, Güeñes, 
Karrantza Harana, Lanestosa, Sopuerta, Turtzioz eta Zalla.

Zallarentzat, edo udalerriari zuzenean eragiten diotenetan, LPPtik honako hauek 
proposatzen dira:

• ERAGIKETA ESTRATEGIKOAK. Eragiketa Estrategikoak (EE) Enkarterrietako gune 
estrategikoak dira, eta horietan zehazten dira LPPren proposamenak, haren eraginkortasuna 
gauzatzeko.

 EE-3: Zalla Zerbitzuen Nodoa, Enkarterrietan zentraltasuna sustatzera bideratutako 
zenbait jardueraren bidez, elkargune edo gurutzagune gisa, eta, gainera, bertara iristeko 
erraztasunak emanez. Honako hau proposatzen da:

- Eskualde mailako ekipamenduak indartzea.
- Zallako merkataritza-ekipamendua sustatzea, irisgarritasunari dagokionez gune 

estrategiko gisa.
- Bereizmen handiko ospitalea Mimetizen. Gaur egun aurreikusitako lurzoru-

erreserba handitzea, etorkizunean egin beharreko handitzeetarako. Heliportu bat 
ere sartzen da.

- Geltoki berria Bilbao-Santander trenbidean (AE-8).

Bereizmen Handiko Ospitaleak badu jada lizentzia, eta Mimetiz auzoan egingo da, 
Espezialitateen Zentro gisa eta heliporturik gabe. Zallako geltoki berria Euskadi plazako 
geralekuari dagokio, 2011n exekutatua.

 HE4: Kadaguako ardatzeko jarduera ekonomikoak. Kadaguako korridorea eraikitzeak 
eta FEVE Bilbao-Balmasedako aldiriko linea hobetzeko aurreikuspenak Kadagua bailara 
potentzial eta erakargarri bihurtzen dute jarduera ekonomiko berriak ezartzeko, metropoli-
areakoa baino aukera eskuragarriagoa baita. Zehazki, honako hau proposatzen da:

- Nocedalen Birmoldaketa.
- Ibarrako I-5 sektorea Lehengoratzea.
- Jarduera ekonomikoen garapen berriak Malabrigon, Allendelaguan, Sollanon eta 

Nocedalen.

Kadaguako ardatzeko jarduera ekonomikoen garapen berri gisa identifikatutako eremutik 
kanpo geratzen da Gobeoko I-7 sektorea, I-5 Ibarra sektorearen mugakide dena eta garatu 
ez dena.

 HE5: garapen ekonomikoa Mendebaldeko Ardatzean. Horretarako, Malabrigoko 
bidegurutzean jarduera ekonomikoetarako eremu berri bat proposatzen da (mistoa, 
tertziario-industriala), Kadaguako korridorearekin zuzenean lotua “Malabrigoko 
lotunearen” bidez, Sopuerta eta Zalla udalerrien artean.
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 HE-7: Kadaguako ibai-parkea. Operazio estrategiko hau Kadagua ibaiaren ertzetatik gertu 
dago, Balmaseda, Zalla eta Gueñestik igarotzen den tartean. Eragiketa estrategiko honen 
helburua, beraz, benetako ardatz berde bat sortzea da, Kadagua ibaiarekin batera doan 
hiri-ibilbide nagusia egituratuko duena, protagonismo handiagoko espazio horiek, gainera, 
hiri-irudiaren erakargarritasuna eta herritarren bizi-kalitatea handituko duen ingurumen-
balioa izan dezaten.

• EKINTZA EGITURATZAILEAK. Eskualdearen lurralde-egitura egituratzeko ekintzak (Ekintza 
Egituratzaileak).

EE-1:Malabrigolotura.BI-636 errepidea BI-630 errepidearekin lotzea eta BI-630 errepidea 
BI-2701 eta BI-3602 errepideekin artikulatzea. Eremuko hiru bide nagusien arteko 
komunikazioa hobetzeko eta Lanestosa, Karrantza harana, Turtzioz eta Artzentalesek 
osatzen duten Mendebaldeko eremuarekiko lotura egokia bermatzeko azpiegitura. 
Egindako bide-proposamenik garrantzitsuena zen, eta Bizkaiko Errepideen Planean 
jasota dago.

Malabrigo esteka proiektu-fasean dago.

EE-4: Kadaguako Korridorea bikoiztea.BI-636 errepidea bikoiztea. Autobiaren ezaugarriak 
dituen bide-ardatza da, Hegoaldeko Konponbidearen (A-8) eta Arangurenen artean, 
Burgosekiko mugaraino jarraitzen duena, noranzko bakoitzeko errei bateko bide azkar 
gisa, inolako herrigunerik zeharkatu gabe. Zallako udal-plangintzak aztertu behar du 
aurreikusitako bizitegi-hazkundeak eta industria-hazkundeak distantzia egokia izatea, 
autobia Balmasedaraino luzatzea ahalbidetuko duena eta ez hipoteatuko duena.

EE-5: hiri-aldaerak eta hiri-kaleen birmoldaketa. BI-3636 errepideko hiri-kale bihurtzea.

EE-6: Balmaseda-Zaramillo trenbidea bikoiztea.Trenbidea bikoiztea Arangurenetik 
Nocedaleraino. Zallan, sahiesbidebat planteatzen da, egungo hiri-bilbean txertatuta 
afekzioak minimizatzeko. Zallan hasi eta herrigunetik irten arte, egun dagoen bidea 
bikoiztea aurreikusten da. Ekintza egituratzaile horri lotuta, LPPk Mimetizen (Zalla) 
linearen hiri-integrazioa hobetzeko egindako proposamena dago.

Arangurengo zatian proposatutako trenbidea bikoiztea azterketa fasean dago.

EE-7: Mimeztizko Trenbide-Sarearen tratamendua.Trenbidearen lubakia lurperatzea edo 
trazatzea, eta trenbide-pasaguneak kentzea.Mimetizko erdialdeko trenbide-trazadura 
tratatzea proposatzen da, trenbidearen bi aldeetan bizitegirako hiri-lurzorua baitago, 
ahalik eta trenbide-pasagune gehien murriztuz. Zuzeneko ondorio gisa, Artebizkara eta 
Landarondo auzoen eta Aretxaga eta El Carmen auzoen arteko hiri-lotura hobetuko 
da, bai eta etorkizuneko hazkundeak ere, modu seguruan, ibilgailuen zirkulazioaren 
auto-ilarak saihestuz eta egungo zerbitzua hobetuz, gainera, trenbide-maiztasunak eta 
merkataritza-abiadura handitzea ahalbidetzen baitu.
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Balmaseda-Zalla (Enkarterriak) Eremu Funtzionaleko PPT. Jarduera estrategikoak.

 EE-8: Bilbo-Santander Trenbide Sarea bultzatzea.Geraleku berria Mimetizen, Euskadi 
plazaren parean. Bilbo-Santander trenbide-sarea sustatzeko eta bultzatzeko, Mimetizen 
(Zalla) geraleku berri bat egitea proposatzen da, Euskadi plazaren parean. Geraleku 
horrek Mimeztizko hirigunearekiko irisgarritasuna bermatu behar du, trenbidea mendi-
mazelaren erdialdetik igarotzen baita, Lusa eta La Llana auzoen ertzetik, eta, gainera, 
puntu horretatik(PN-24-0144) gertu dagoen FEVEren trenbide-pasagune bat kentzeko 
aukera ere eman behar du.

Euskadi plazako geralekua dagoeneko eginda dago.

 EE-9: intermodalitateko puntuak.Puntu intermodala Aranguren eta Mimeztizen.
Arangurenen: inguru hurbiletik (Galdames eta Gueñes) datozen bidaiariak hartzeko 
gune intermodala eta lehendik dagoen autobus-geltokia (Bizkaibuseko A0651 linea), 
baina hobetu daitekeena. Automobilak aparkatzeko aukerarik ez dago, baina bizikletak 
gordetzeko ekipamendua izan behar du. Mimetizen: harguneari lotutako puntu 
intermodala, autobusarekin batera (Bizkaibuseko A0651 eta A0652 lineak), hurbileko 
inguruetatik datozen bidaiariena, automobilak eta bizikletak aparkatzeko aukera izango 
duena.

 EE-10: sare berdea. Helburua espazio libreen ekipamenduek, aisialdi-eremuek, bide 
berdeek, bizikleta-sareak, udalaz gaindiko parke handiek, Naturaren Interpretazio Zentroek 
eta LPPk proposatutako paisaia-balioa duten nekazaritza-sistemek osatutako sistema bat 
sortzea da. Zallan honako hauek proposatzen dira:

- Balmaseda-Zalla-Güeñes-Sodupe bizikleta-sarea aisialdira bideratutako bizikleta-
sarearekin lotzea.

- Donejakue Bidea eta Erromako Galtzada sustatzea natura-ibilbide gisa.
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- Bilbo-La Robla trenbide zaharra bide berde bihurtzea.
- Kadaguako Ibai Parkea (OE-7)
- Nekazaritzako paisaia-sistemak (OE-10)

 EE-11: Kadagua bideratzeko plana.

Mimetiz inguruan aurreikusitako jarduerak garatu dira, eta Arangurenekoak egiteke geratu 
dira.

• INGURUNE FISIKOAREN ANTOLAMENDUA. Adierazten da Zallako plangintza orokorrak 
antolamendu-arauetako II. tituluko zehaztapen orokorrak jaso behar dituela, eta, zehazki, 
La Herrerako artadia eta Zariketeko San Pedroko Haritz Zuhaitz Berezia Babes Bereziko 
Lurzoru Urbanizaezintzat hartzea.

• HIRI-KOKALEKUEI BURUZKOA

- Arau Subsidiarioen B-6 Otxaran Sektorea lehengoratzea, desklasifikazioa dela eta, 
behar bezala ez ezartzeagatik.

- Dentsitate ertain-altuko garapen berrirako proposamena: Mimétiz (18,29 ha). 
Nukleoaren hazkundea Karmengo triangelutik hegoalderantz eta Mendietatik 
mendebalderantz Gallardi aldetik.

- Dentsitate ertaineko garapen berrien proposamena:

- Gallardi (17,57 Ha.): Mendietako herrigunea hegoalderantz hazten da 
Gallardi aldetik, Mimetizko dentsitate ertain-altuko bizitegi-garapeneko 
eremuaren ondoren, LPPk proposatuta.

- Aretxaga (6,32 ha): bizitegi-garapena Aretxagako herrigunetik ekialdera.

- Lurzoru-erreserba, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 
zehaztapenen arabera babes publikoko araubide motaren bati atxikitako 
etxebizitzetarako.

- Plangintza orokorrak definitu beharreko etxebizitza-kopuruaren 
kuantifikazioa:kuantifikazio hori desfasatuta geratu da 2019koLAGak aplikatuta.

- Jarduera ekonomikoetarako lurzorua:

- Industria-eremu finkatua (A-1 Tejera, UT-4 Nocedal, UI-5 La Tejera eta 
T-1 Nocedal sektoreak) Balmaseda eta Zalla artean hirugarren sektoreko 
merkataritza-jarduera bihurtzeko (4,00 ha Zallako zatian).

- Ibarrako I-5 sektorea lehengoratzea (4,53 ha)
- Hirugarren sektoreko eta industriako eremu misto berria Sopuerta eta Zalla 

arteko zaldizko Malabrigon (9,00 ha Zallako sektorean)
- Allendelaguan dauden bi sektoreak handitzea, Gallardi auzoaren eta 

Kadaguako Korridorearen artean (5,00-6,00 ha berri).
- Hirugarren sektoreko eta industriako eremu misto berria Sollanon (10,00 

ha)
- Nocedaleko birmoldaketa-eremua handitzea (2,00 ha).
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Balmaseda-Zalla (Enkarterriak) Eremu Funtzionaleko PPT. Jarduera estrategikoak.

Ondoriozta dezakegu Lurralde Plan Partzialak proposatutako ia jarduerak guztiak ez 
gauzatzearen ondorio direla Zallako udalerriak gaur egun azaltzen dituen arazo nagusiak.

Hori lehen jarraipen-memorian adierazi zen LPPren araudiaren 4. artikuluaren 3. puntuaren 
babesean 2017ko ekainean egin zela, eta bertan identifikatzen ziren gertatutako aldaketa 
sozioekonomikoekin alderatuta eremuan gertatu ziren desorekak. Eta ondorioztatzen zen 
Enkarterriko Eremu Funtzionala Autonomia Erkidegoko garapen-prozesuetatik deskonektatuta 
zegoela oraindik, eta 1997koLAGek Bilbo Metropolitarreko jarduerak eta baliabideak lurralde 
horretara zabaltzeko estrategiak planteatzen bazituzten ere, asko geratzen zela egiteko eremu 
hori indartzeko.

Duela gutxi, jarraipen-memoria berri bat egin da, eta horren helburu nagusia LPP aztertzea 
izan da, 2019ko LAPen argitan, eta jarraipen-lanarekin jarraitzea, jakina. Berriz ere ondorioztatu 
da ez dela eman ez industria-garapenik, ez eta ekipamendu handien ezarpenik ere, LPPn 
aurreikusten zirenak, eta, beraz, ezta horren ondoriozko bizitegi-garapena ere. 14 ekintza 
egituratzaileetatik eta aurreikusitako 12 eragiketa estrategikoetatik, aurrerapausoak eman dira, 
batez ere, natura-ondarea babestea edo hobetzea helburu zuten eragiketetan.
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3.3. ZALLA ETA 2014KO NEKAZARITZA ETA BASOZAINTZAKO LURRALDE PLAN 
SEKTORIALA.

Irailaren 16ko 177/2014 Dekretuaren bidez onartu zen behin betiko, eta honako helburu 
nagusi hauek ditu: lurra eta, oro har, nekazaritza-sektorea eta haren bitartekoak defendatzea eta 
babestea, egungo landa-egoera zehaztea eta plangintza landa-irizpideen arabera planteatuko 
duen lurralde-antolamendua bultzatzea. Hirigintzako inplikazioen artean, hierarkian gorago 
dagoen tresna den aldetik, Lurraldearen Antolamenduari buruzko Legean xedatutakoaren 
arabera, aplikatzekoa den hirigintza-legerian ezarritako hirigintza-plangintzako tresnekin lotzen 
du, eta, ondorioz, Zallako udal-plangintza LPSak lotzen du, eta haren edukiari egokitu behar 
zaio.

Indarrean dauden Lurralde Plan Partzialek (LPP) babestutako Lurzoru Urbanizaezinari 
dagokionez, Nekazaritza eta Basogintzaren Lurralde Plan Sektorialaren zonakatzeak izaera 
subsidiarioa du eremu horietan –LPPen lehentasun juridikoa dela eta–, horrek definitutako 
Balio Estrategiko Handiko zonetan izan ezik, non lurralde-antolamenduko bi tresnen araudi 
zorrotzena gailentzen den.

Lurzoru urbanizaezina arautzeko oinarri gisa, LPSk arau-elementuen eta ingurune fisikoaren 
alderdi hutsen arteko definizioa eta kontrastea egiten du, honela egituratuta:

• Erabileren eta jardueren definizioa.

1997koLAGetan proposatutako eskematik abiatuta, zonalde bakoitzean kontuan hartu 
beharreko erabilerak eta jarduerak definitu dira, eta zenbait ñabardura egin dira, hala nola 
kontserbazio-erabilera ez kontuan hartzea (ez da berez erabilera bat, helburu bat baizik), 
berotegi-erabilera nekazaritza-erabileran integratzea eta landa-bideak eta pistak erabilera 
bereizi berri gisa sartzea.

• Antolamendu-kategoriak.

LPSren arabera, lurzoru orok nekazaritzako eta basogintzako bokazioa du edo izan 
dezake, neurri handiagoan edo txikiagoan, eta, beraz, ez zaio inolako eremuri esleitu 
1997koLAGetakoErabilera Zehatzeko Bokaziorik Gabeko Kategoria.

1997koLAGetakoNekazaritza, Abeltzaintza eta Landazabala kategoria bi azpikategoriatan 
banatzen da:

- Balio Estrategiko Handia. Gaitasun agrologiko handiena duten lurzoruak eta 
modernotasuna, errentagarritasuna edo iraunkortasuna direla-eta sektorearentzat 
estrategikotzat jotzen diren nekazaritza-ustiategietako lurrak biltzen dituzte, eta, 
beraz, haiek mantentzea eta zaintzea lehentasunezkotzat jotzen dira beste erabilera 
batzuen aurrean.

- Trantsizioko landa-paisaia. Aurreko azpikategorian baino ekoizpen-ahalmen txikiagoa 
duten landatutako eremuak (malda handiagoak) edo landazabaleko eremuak 
biltzen ditu, belardiz eta horiekin mosaikoan egindako baso-unada txikiz estaliak. 
Balio estrategiko handiko nekazaritza- eta abeltzaintza-eremuekin edo baso-eremu 
zabalekin kontaktuan daude berehala, eta, oro har, bi noranzko horietako baterantz 
jotzen dute.
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1997koLAGetakoBasoko eta Mendi Larreetako kategoriak Mendi izeneko goragoko 
kategoria batean biltzen dira, eta kategoria hori, aldi berean, lau kategoriatan banatzen 
da:

- Basogintza: gaur egungo erabileragatik edo erabiltzeko bokazioagatik (arriskuak, 
arroak babestea, etab.) zuhaitz-estalkia mantentzeko bokazio argia duten lursailak 
barne hartzen ditu, bai baso autoktonoak, natura-interes handikoak, bai espezie 
autoktonoen landaketak, horien artean, hedaduragatik, intsinis pinua nabarmentzen 
delarik.

- Basoa-Mendi barbana: zuhaitzik gabeko eremuak edo zuhaitz bakan edo degradatuak 
dituztenak dira (sastrakadiak, eremu karstikoak edo malda handia, luberritutako 
mendi publikoak eta Arabako ezpondak, eta abar).

- Larre menditarrak: kota altuetan kokatutako soropil soilez eta trinkoez osatua dago, 
abeltzaintza-aprobetxamendu bizia dute, baina sasoikoa, eta artzaintza-kultura 
tradizionalari lotuta daude.

- Larre menditarrak-Harkaitzak:hormatzar harritsu handiak barne hartzen dituzte, 
irtengune ia bertikalekin, euskal mendietako kareharrizko formazioen bereizgarri 
direnak.

Ingurumenaren hobekuntza kategoriak eremu degradatuak, lurzoru gutxikoak edo gaur 
egungo higadura-lagin handiak dituztenak biltzen ditu. Eremu horietan, ekosistema 
hobetzeko eta lehengoratzeko lanak ahalik eta azkarren egin behar dira, baliabidea galtzen 
jarrai ez dezan. Gaur egun dauden harrobiak ere sartzen dira, bai jardunean daudenak, bai 
bertan behera utzitakoak, eta arlo horretan dagoen legediak horiek antolatu beharko ditu.

Azkenik, Lurrazaleko Uren Babes Kategoria EAEko ibaiek eta errekek eta horiei dagokien 
babes-eremuak osatzen dute, eta EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko LPSean 
ezartzen da.

Zallan, Lurzoru Urbanizaezinean, honako kategoria hauek daude nagusiki:

Nekazaritza, abeltzaintza eta landazabala

a) Balio estrategiko handia
b) Trantsizioko landa-paisaia

Basoak eta larre menditarrak

a) Basogintza
b) Mendi barbana

Ingurumen-hobekuntza

• Baldintzatzaile gainjarriak:

Jarduera jakin batzuk antolamendu-kategorietan nola gara daitezkeen mugatzen dute, 
kasu bakoitzean agertzen den arrisku-motaren arabera, eta 1997koLAGetan ezarritako 
eremuetan ingurune fisikoko elementuak tratatzeko eta jarduerak arautzeko irizpide eta 
jarraibideen arabera.



40 Zallako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra



41Zallako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra

Zallan gainjarritako baldintza hauek ditugu:

- Akuiferoak kutsatzeko arriskua duten eremuak.

- Eremu higagarriak.

- Onura publikoko mendiak

- Korridore ekologikoak: lotura-funtzioa Gorbeia Arkamo-Gibijo-Arrastaria Ordunte

3.4. ZALLA ETA IBAIEN ETA ERREKEN ERTZAK ANTOLATZEKO LURRALDE PLAN 
SEKTORIALA (ISURIALDE KANTAURIARRA).

Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluaren abenduaren 22ko 415/1998 Dekretuaren bidez onartu 
zen behin betiko, eta 1997koLAGen 8. kapituluan horri buruz egindako zehaztapenak garatzeko 
idatzi zen. Azaroaren 19ko 449/2013 Dekretuaren bidez, Lurralde Plan Sektorialaren aldaketa bat 
onartu zen, besteak beste, LPSren dokumentuan lurzorua erabiltzeko irizpide berriak sartzeko, 
uholde-arriskuaren mailaren eta azterlan berrien ondoren egindako uholde-arriskuaren mapa 
berrien arabera.

Zallako udalerri osoa Kadagua ibaiaren arroaren barruan dago.

LPS honen funtsezko proposamenetako bat ur-ibilgu guztiak arazo homogeneoko tarteen 
arabera banatzea eta hiru osagairen azterketan oinarrituta zonakatzea da: Ingurumenekoa, 
Hidraulikoa eta Hirigintza.Planaren helburu nagusia da hiru osagaietako bakoitza neurri egokian 
integratzea, haranen hondoan dauden lursailen hirigintza-potentziala uholdeen ondoriozko arazo 
hidraulikoekin eta ibaiertzen baldintza naturalen zainketarekin bateragarri eginez.

Ingurumen-Osagaiaren arabera, Planak lau eremu bereizten ditu berariaz: lehentasunezko 
Interes Naturalistikoko Zonetako Ertzak, Ongi Kontserbatutako Erriberako Landaredia duten 
Ertzak, Higadura-Arriskua, Akuiferoen Deslizamendua eta/edo Kalteberatasuna duten Eremuetako 
Marjinak eta Leheneratzeko beharra duten Marjinak. Zallatik igarotzean, ibaiak kontraste 
nabarmeneko haran bat zeharkatzen du; izan ere, La Herrera bezalako eremuak konbinatzen 
ditu, non ibaia ia ahokatuta igarotzen den, Ibarra edo Aretxaga eremuekin, alubioi-kumuluz 
estalitako ibar nahiko zabalekin. Bere ingurumen-osaeraren eremuan, gaur egun, Kadagua ibaia 
degradatuta dago prozesu antropikoen ondorioz, batez ere industriak eta hirigintza modernoak 
ibaiertzak okupatzearen ondorioz, eta horrek, logikoki, kalitatearen galera progresiboa eragin du.

Osagai Hidraulikoaren arabera, Planak ibaiak eta errekak mailatan adarkatzen ditu, 1 eta 
10 km2-ko azalerako ibaiadar-arroa duten erreketatik hasi eta 600 km2-tik gorako ibaiadar-arroa 
duten ibai-zatietaraino, eta Kadagua ibaiari dagozkio ondoren zehazten direnak:
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• V kategoriako zatiak (400 < C < 600 Km2): Kadagua, 0 km-tik 14,6 km-ra. (Izalderekin bat 
egitea).

• IV. kategoriako zatiak (200 < C < 400 Km2): Kadagua, 14,6 km-tik 24,7 km-ra. (San Kristobal 
errekarekin bat egiten du).

• III. kategoriako zatiak (100 < C < 200 Km2): Kadagua, 24,7 km-tik 36 km-ra (EAEko muga)

Azkenik, Hirigintza Osagaiaren arabera, Planak lau eremu bereizten ditu: Landa eremuko 
Ertzak, Hiriarteko Komunikazio Azpiegiturek okupatutako Ertzak, Eremu Garatuetako Ertzak eta 
Hirigintza Garapen Berrietarako Potentziala duten Eremuetako Ertzak. Kadagua ibaiaren ertzek, 
Zallatik igarotzean, eremu garatuetako marjinak dituzte batez ere, baina baita landa-eremuko 
ertz batzuk eta garapen berrietarako potentziala ere.

Udal-plangintzak Lurzoru Urbanizaezineko ibilgu-ertzetan lurrazaleko urak babesteko 
“Lurzoru Urbanizaezinaren” kategoria ezarri behar du, LPSetik eratorritako eremuekin, eta, 
gainera, haren irizpideak jaso behar ditu ibilguen alde bakoitzean 100 metroko zabalerako 
banda baten gainean.

Garatutako Eremuetako Ertzetan, irizpide orokorra da ibaia nola den kontuan hartzea, 
eta horrez gain, hiri-paisaiaren konfigurazioan garrantzi handiena duen elementutzat eta natura-
ingurunea hirien barruan integratzeko bide pribilegiatutza hartzea.

Hirigintzako Garapen Berriak izan ditzaketen Eremuetako Ertzen kasuan, eraikuntzaren 
atzerapenetarako araudi bat planteatzen da, ibaiertzeko landaredia babesten laguntzeko 
eta, hala badagokio, uholdeen aurrean babesteko beharrezkoak diren bideratze-obren 
bideragarritasuna bermatzeko.

La hamarkada bat geroago, LPS indarrean sartu zenetik, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen 
eta Lurralde Antolamendu Sailak beharrezkotzat jo zuen plana aldatzea, LPSren dokumentuan 
honako hauek sartzeko: lurzoruaren erabilera-irizpide berriak, uholde-arriskugarritasunaren 
mailaren arabera, Uren Zuzendaritzak egindako uholde-arriskugarritasunaren mapa berriak, 
Natura 2000 Sarearen barruan ibaiko BGL gisa deklaratutako espazioen berariazko erregulazioa, 
eta espazio horien identifikazioa eta kokapen planimetrikoa, Biodibertsitaterako eta Ingurumen 
Partaidetzarako Zuzendaritzaren jarraibideen arabera, eta LPSren edukiak homologatzea, Europar 
Batasunaren 2000/60/EE Uraren Esparru Zuzentarauaren eta Eusko Legebiltzarraren 1/2006 
Uren Legearen xedapenei dagokienez. LPS indarrean sartu ondoren onartu ziren xedapen horiek.

Zallan Uholde Arrisku Handiko Eremu bat (UAHE) identifikatzen da, ES017-BIZ-6-1 ZALLA-
GÜEÑES kodearekin identifikatua, 9,42 km-ra iritsiko litzatekeena, eta batez ere Kadagua ibaiari 
eragingo liokeena, baina baita Erretola, Sollano eta Maruri ibaiadarrei ere. UAHE hori I. Taldeari 
atxikitzen zaio, hau da, egiturazko babes handiena dutenei, arriskuak oso handiak direlako edo 
kalteak oso katastrofikoak izan daitezkeelako.
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Zalla. Uholdeengatik aurreikus daitezkeen kalteak. Iturria: Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko Espainiako zatiaren 
Uholde Arriskuak Kudeatzeko Plana.
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Zalla. Zona de Flujo Preferente e inundabilidad en períodos de retornos de 10, 100 y 500 años. Fuente: Plan de Gestión de 
Riesgos de Inundación de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. 

 

 

Zalla. Lehentasunezko fluxu-eremua eta uholde-arriskua 10, 100 eta 500 urteko errepikatze-denborarako. Iturria: Kantauri Ekialdeko 
Demarkazio Hidrografikoko Espainiako zatiaren Uholde Arriskuak Kudeatzeko Plana.
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3.5. ZALLA ETA KANTAURI EKIALDEKO DEMARKAZIO HIDROGRAFIKOAREN 
ESPAINIAKO ZATIAREN UHOLDE-ARRISKUAK KUDEATZEKO PLANA. 2015-
2021.

2016ko urtarrilaren 15ean, 20/2016 Errege Dekretuaren bidez, Kantauri Mendebaldeko 
Demarkazio Hidrografikoaren eta Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Espainiako 
zatiaren uholde-arriskua kudeatzeko planak onartu ziren. Planaren helburu nagusia Kantauri 
Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren lurralde-eremuan jarduera ordenatu eta lehenetsien 
multzo bat zehaztea eta justifikatzea da, uholdeek giza osasunean, ingurumenean, kultura-
ondarean, jarduera ekonomikoan eta azpiegituretan dituzten ondorio kaltegarriak murrizteko 
uholde-arriskuko potentzial nabarmenarekin identifikatutako eremuetan.

Aurreratu den bezala, Zalla Uholde Arrisku Handiko Eremua (UAHE) erasanda dago. 
Kodea: ES017-BIZ-6-1 ZALLA-GÜEÑES. Oro har, uholde-emariek ubide nagusiaren (Kadagua) 
edukiera gainditzen dute. Gainera, xafla-kota gorago dago, presa txikiak eta zubiak daudelako. 
Lehen gainezkatzeak 10 urtetik beherako errepikatze-denboretan gertatzen dira, berdeguneak, 
belardiak eta baratzeak urez beteta. Uholde-lautaden edukiera galtzea ez du xurgatzen ibilgu 
nagusiaren husteko ahalmenak. Uholde orokortuaren errepikatze-aldia 25 urtekoa da. Zallako 
udal-mugartean, uholde-lautada osoa hartzen da Kadagua ibaiaren zenbait zatitan, UAHEaren 
eremuaren barruan. Batez ere Kadagua ibaiari eragiten dio, baina baita Erretola, Sollano eta 
Maruri ibaiadarrei ere. UAHE hori I. taldekotzat hartzen da, hau da: oso arrisku handikotzat 
edo katastrofikoak izan daitezkeen kaltetzat, gertatzeko probabilitate txikia duten gertaeren 
kasuan.

UAHE horren identifikazioa Uholde Arriskua Kudeatzeko Planean honako hau da:
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3.5. ZALLA Y EL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGOS DE INUNDACIÓN DE LA 
PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
CANTÁBRICO ORIENTAL. 2015-2021. 

 
Con fecha 15 de enero de 2016, por Real Decreto 20/2016, se aprueban los Planes de gestión 
del riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental y de la parte 
española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. El objetivo principal del Plan 
es definir y justificar, en el ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico 
Oriental un conjunto de actuaciones ordenadas y priorizadas encaminadas a reducir las 
consecuencias adversas de las inundaciones para la salud humana, el medio ambiente, el 
patrimonio cultural, la actividad económica y las infraestructuras en las zonas identificadas con 
un potencial significativo de riesgo de inundación.  

Como se ha adelantado, Zalla se encuentra afectada el Área con Potencial Significativo 
de Riesgo de Inundación (ARPSI), con Código: ES017-BIZ-6-1 ZALLA-GÜEÑES, que, 
con carácter general, trae causa de la superación de la capacidad del cauce principal (Kadagua) 
por los caudales de avenida. Existen además sobreelevaciones de la cota de lámina causadas por 
la existencia de azudes y puentes. Los primeros desbordamientos se producen para periodos de 
retorno muy inferiores a 10 años de periodo de retorno anegando zonas verdes, prados y 
huertas. La pérdida de capacidad de las llanuras de inundación no es absorbida por la capacidad 
de desagüe del cauce principal. El período de retorno de inundación generalizada, en la que se 
ocupa la totalidad de la llanura de inundación en ciertos tramos del río Kadagua dentro del 
ámbito de la ARPSI en el término municipal de Zalla, es de 25 años. Afecta fundamentalmente al 
río Kadagua, pero también a los arroyos afluentes de Erretola, Sollano y Maruri. A dicha ARPSI 
se la considera del Grupo I, es decir: de riesgo muy alto o daños potencialmente 
catastróficos en caso de eventos con baja probabilidad de ocurrencia.  
 

La identificación que de dicha ARPSI se realiza en el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación es 
la siguiente:  
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Para la ARPI de Zalla ya se ha realizado un Proyecto de defensa contra inundaciones 
del río Kadagua a su paso por Mimetiz, consistente, básicamente, en:  
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Para la ARPI de Zalla ya se ha realizado un Proyecto de defensa contra inundaciones 
del río Kadagua a su paso por Mimetiz, consistente, básicamente, en:  
 

Zallako UAHEren kasuan, Kadagua ibaia Mimetiz parean uholdeetatik babesteko 
proiektu bat egin da. Funtsean, honako hauek osatzen dute:

• Charco zubiaren ordez sekzio hidrauliko handiagoa duen zubia jartzea, alboko eraikinari 
eragin gabe. Zehazki, 41 metroko argia duen zubi berri bat, ibilguan euskarririk ez duena.
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• Zubi berri bat eraikitzea, ibilguan euskarririk gabe, kiroldegira sartzeko, eta eraikitako ur 
altuko ebaki edo kanal berria gurutzatzea.

• Kirol-instalazioen eta Aretxaga sektorearen artean ebaketa lehor bat edo deribazio-kanal 
bat sortzea, belodromoa okupatuz, ur altuetan ibilgu bikoitz gisa funtziona dezan. Ubide 
trapezoidala da, beheko uretan aisialdirako berdegune bat sortuko duena eta ur altuen 
emariaren zati handi bat hartuko duena.

• Charco zubitik gorako hustubidearen sekzioa handitzea, ibaiaren egoera onean dauden 
ibaiertzetan eragin nabarmenik izan gabe, eta, horrela, goiko urak zubiaren ingururaino 
hustea ahalbidetzea.
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• La sustitución del Puente del Charco por otro de mayor sección hidráulica, sin afectar 
al edifico colindante. En concreto, un puente nuevo de 41 metros de luz, sin apoyos en 
el cauce. 

• La construcción de un nuevo puente, sin apoyos en el cauce, de acceso al Polideportivo, 
y cruza la nueva corta o canal de aguas altas construido 

• La creación de una corta seca o canal de derivación entre las instalaciones deportivas y 
el sector Aretxaga, ocupando el velódromo con el fin de que funcione como doble cauce 
en episodios de aguas altas. Se trata de un canal trapezoidal que generará un espacio 
verde de ocio en aguas bajas y que acogerá buena parte del caudal de las aguas altas. 

• La ampliación de la sección de desagüe aguas arriba del puente del Charco, sin afectar 
significativamente a las riberas en buen estado del río y permitir así que las aguas altas 
puedan desaguar hasta el entorno del puente. 

 

 
Sección tipo de la ampliación en la zona del Carmen 

 
Este conjunto de actuaciones también permite liberar de la Zona de Flujo Preferente y de la 
inundabilidad correspondiente a la avenida de 100 años de periodo de retorno la parcela en 
Mimetiz, en El Carmen, donde está prevista la construcción de un centro sanitario público.  
 
Concluida la actuación en Mimetiz, la defensa ante inundaciones del Kadagua en 
Zalla tiene pendiente de resolución todavía las del barrio de Aranguren. 

 

Karmengo eremuko handitzearen ebaketa tipoa.

Era berean, jarduketa-multzo horrek aukera ematen du lehentasunezko fluxu-eremutik eta 
El Carmengo Mimetizen dagoen lurzatia 100 urteko errepikatze-denborako uraldiari dagokion 
uholde-arriskutik askatzeko, bertan osasun-zentro publiko bat eraikitzea aurreikusita baitago.

Mimetizko jarduna amaituta, Zallan Kadaguako uholdeei aurre egiteko babesak oraindik 
konpontzeke ditu Aranguren auzokoak.

3.6. ZALLA ETA HEZEGUNEAK ANTOLATZEKO LURRALDE PLAN SEKTORIALA

2004an EAEko Hezeguneen LPS behin betiko onartu zen (uztailaren 27ko 160/2004 
Dekretua), 2011n Hezeguneen Inbentarioa aldatu zen (2011ko maiatzaren 3ko Agindua), 
eta 2012an Lurralde Plan Sektoriala aldatu zen (urriaren 30eko 231/2012 Dekretua). LPSaren 
helburu aitortua da hezeguneei, edo, oro har, ingurune hezeei, kostaldekoei zein barrualdekoei, 
behar bezalako babesa ematea, bai eta lurralde-antolamenduarekin bateragarria den 
tratamendu integratzailea ere, biosferaren ekosistema aberats eta berezienetako bat eta, aldi 
berean, hauskorrenetako bat osatzen baitute. LAPak 1997koLAGen zehaztapenak garatzen ditu, 
Autonomia Erkidegoko hezeguneen inbentario eta sailkapen baten bidez, bai eta baimendutako 
edo debekatutako erabilera eta jardueren erregulazioa ere, antolamendu espezifikoaren xede 
diren hezeguneetako harrera-ahalmenaren arabera. Zallako udalerrian ez da sartzen Lurralde 
Plan Partzialean aintzat hartutako hezegunerik.
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3.7. ZALLA ETA JARDUERA EKONOMIKOETARAKO ETA MERKATARITZA-
EKIPAMENDUETARAKO LURZORUA SORTZEKO LURRALDE PLAN SEKTORIALA.

262/2004 Dekretuaren bidez onartu zen behin betiko, eta Enkarterriko Eremu 
Funtzionaleko jardueretarako lurzorurako antolamendu-irizpide garrantzitsuen artean honako 
hauek planteatzen dira, Zallan eragina dutenak:

a) Antolamendu-irizpideak. Sustapen aktiboko politika bat proposatzen da, ekimen 
publikoko eskualde-poligono bat sortuz. Komenigarritzat jotzen da eskualdearen 
ekialdean kokatzea, Sodupe eta Gueñes artean, eskualdearen eta Bilbo Metropolitarraren 
artean jarduerak erakartzeko gune gisa jarduteko.

b) Lurzoruaren kudeaketa lurraldetzea. Eremu Funtzionala jarduera ekonomikoetarako 
lurzoruaren kudeaketa integraturako eskualdeko unitate gisa eratzen da.

c) Lehentasunezko lokalizazio-jarraibideak. Lehentasunezko interesa duten udalerriak: 
Gueñes eta Zalla.

d) Industria-enpleguaren defizita duten eskualde-buruen dinamizaziorako sustapen-
eremuak: Zalla-Güeñes aldea.

e) Lurzorua publikoki sortzeko eragiketak. Solupe eta Gueñes arteko ibar-zatian 25 eta 50 
hektarea arteko eskualde mailako poligono berri bat sortzeko alternatiben kokapenari eta 
bideragarritasunari buruzko azterlan bat egitea proposatzen da.

f) Lurzorua kuantifikatzeko jarraibideak. 20 eta 50 hektarea arteko lurzoru-premia berritzat 
jotzen da.

g) Merkataritza-ekipamendu handiak arautzea. 7.2 epigrafeko argudioaren arabera, Zalla 
B kategoriako eskualde-zentralitateko udalerritzat jotzen da, Balmaseda eta Gueñesekin 
batera. Eremu Funtzionaleko gainerako udalerriak C gisa sailkatzen dira. B kategoriak 
honako hau esan nahi du: eskualdeko zentraltasuna. Horretarako, establezimenduentzako 
azalera-dimentsio hauek ezartzen dira:

• Plataforma zelaigunearen gehieneko azalera garbia: 40.000 m2

• Sabai eraikiaren gehieneko azalera: 13.000 m2

3.8. ZALLA ETA EAEKO A TRENBIDE-SAREAREN LURRALDE PLAN SEKTORIALA.

Otsailaren 27ko 41/2001 Dekretuaren bidez onartu zen behin betiko, eta 1997koLAGek 
zehaztutako esparru orokorraren barruan, Euskal Autonomia Erkidegoan trenbide-sare osoa 
ezartzeko eta garatzeko jarduketak definitzen dituen lurralde-antolamendurako tresna da, haiek 
eragindako lurzoruaren erabilerari buruzko zehaztapenekin hirigintza-planekin lotuz eta horiek 
gauzatzeko behar diren lurzoru-erreserbak egiteko aukera emanez. Bilbo Metropolitarreko eta 
beste udalerri batzuetako Trenbide Sarearen Lurralde Plan Sektoriala aldatu zen otsailaren 22ko 
34/2005 Dekretuaren bidez. Batez ere, metroaren linea berriak eta Euskotrenen linea bikoizteko 
lanak sartzeko.
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Enkarterriko Eremu Funtzionalaren kasuan, hauek dira aurreikuspenak:

• Balmaseda-Zaramillo trenbidea bikoiztea. Trenbidea bikoiztea Arangurenetik 
Nocedaleraino. Zallan, sahiesbide bat planteatzen da, egungo hiri-bilbean txertatuta 
afekzioak minimizatzeko. Zallan hasi eta herrigunetik irten arte, egun dagoen bidea bikoiztea 
aurreikusten da. Proposamen horri lotuta dago Mimetizen linearen hiri-integrazioa 
hobetzea.

Arangurenetik Mimetizerako bikoizketa azterketa fasea ari da.

• Trenbide-sarearen tratamendua Mimetizen.Mimetizko erdialdeko trenbide-trazadura 
tratatzea proposatzen da (lurperatzea edo lubakia). Trenbidearen bi aldeetan bizitegirako 
hiri-lurzorua dago, eta ahalik eta trenbide-pasagune gehien murrizten dira.

• Bilbo-Santander Trenbide Sarea bultzatzea. Bilbo-Santander trenbide-sarea sustatzeko eta 
bultzatzeko, Mimetizen geraleku berri bat egitea proposatzen da, Euskadi plazaren parean, 
Mimetizko hirigunerako irisgarritasuna bermatu behar duena. Izan ere, trenbidea mendi-
mazelaren erdialdetik igarotzen da, Lusa eta La Llana auzoen ertzetik, eta, gainera, FPNE-24 
puntutik hurbil dagoen FEVEren trenbide-pasagune bat kendu ahal izango da.

Exekutatuta dago.

• Puntu intermodala Aranguren eta Mimetizen. Arangurenen: inguru hurbiletik (Galdames 
eta Gueñes) datozen bidaiariak hartzeko Gune Intermodala eta lehendik dagoen autobus-
geltokia (Bizkaibuseko A0651 linea), baina hobetu daitekeena. Automobilak aparkatzeko 
aukerarik gabe, baina bizikletak gordetzeko ekipamendua eduki behar da. Mimetizen: 
harguneari lotutako Puntu Intermodala, autobusarekin batera (Bizkaibuseko A0651 eta 
A0652 lineak), hurbileko ingurunetik datozen bidaiariena, automobilak eta bizikletak 
aparkatzeko aukerarekin.

3.9. ZALLA ETA BIZKAIKO ERREPIDEEN LURRALDE-PLANAK.

3.9.1. BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO ERREPIDEEN LEHEN LPS.

Bizkaiko Errepideen Lehen Lurralde Plan Sektoriala apirilaren 15eko 8/1999 Foru Arauaren 
bidez onartu zen. LPS horrek hiru mailatan lotzen den jardun-politikaren irizpideak eta helburua 
artikulatzen zituen:

1. Bide-sare berri bat eraikitzea
2. Dagoen sarearen kudeaketa
3. Motordun mugikortasunaren eskaria kudeatzea.

Zallari dagokionez, honako jarduketa hauek proposatzen ziren, Enkarterriko Eremu 
Funtzionaleko LPPa ere jasotzen dutenak:
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• Malabrigoko lotura. BI-636 errepidea BI-630 errepidearekin lotzea eta BI-630 errepidea 
BI-2701 eta BI-3602 errepideekin artikulatzea. Lotura hau proiektu-fasean dago.

• BI-636 errepidea bikoiztea. Autobiaren ezaugarriak dituen bide-ardatza da, Hegoaldeko 
Konponbidearen (A-8) eta Arangurenen artean, Burgosko mugaraino jarraitzen duena, 
noranzko bakoitzeko errei bateko bide azkar gisa, inolako herrigunerik zeharkatu gabe. 
Bikoizketen proposamena Zallaraino eginda dago.

• BI-3636 errepideko hiri-kale bihurtzea. Bide-sistema hau partzialki lagata aurkitzen da.

3.9.2. BIZKAIKO ERREPIDEEN II. LURRALDE PLAN SEKTORIALAREN AURRERAPENA.

Indarrean egon den urteetan, Bizkaiko Errepideen Lehen Lurralde Plan Sektorialak hiru 
aldaketa arrunt eta funtsezko bat izan ditu, eta aldaketa horiei esker, onartu ondoren Bilbo 
Metropolitarraren eremuan sortu ziren hirigintza- eta irisgarritasun-premia berrietara egokitu 
ahal izan zen.

Garrantzi berezikoa izan zen, halaber, Bizkaia 2003 Irisgarritasun Plan Berezia. Plan Berezi 
horretan finantzaketa-mekanismo berri bat sartu zen: ibilbide luzeko trafikoei zerbitzua 
emateko azpiegiturak ustiatzea, erabiltzaileei (zergadunei eta zergapekoak ez direnei) kanon 
edo bidesari bat kobratuz, azpiegitura horiek hobetzeko eta handitzeko edo horiei lotutako 
Sestaoko eta Santurtziko Correaace – Correadeko azpiegitura berriak eraikitzeko.

II. LPSa idazten hasteko, 2008-2009 urteetan funtzionatu zuen ponentzia tekniko bat eratu 
zen, eta, horren ondorioz, jarduera-proposamen batzuk egin ziren. Zallari dagokionez, honako 
hauek:

Planean aurrekontu publikoen kargura sartu beharreko jarduerak:

1. lehentasuna. 1. seiurtekoa (2020-2026)

• Aranguren-Zalla bikoizketa BI-636 errepidean

• Kadagua-Malabrigo azpiegitura berria BI-630 errepidean

3.10. ZALLA ETA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERREPIDEEN HIRUGARREN 
PLANA 2017-2028.

Maiatzaren 19ko 63/2020 Dekretuaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen 
Hirugarren Plan Orokorra onartu zen, 2017-2028 aldiari dagokiona.

Hirugarren Plan honetan ez da jasotzen Zallako udalerriari nolabait eragiten dion 
proposamenik.
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3.11. ZALLA ETA EUSKADIKO 2030ERAKO GARRAIO JASANGARRIAREN PLAN 
ZUZENTZAILEA.

2017ko ekainean onartu zen Euskadiko Garraio Iraunkorraren 2030erako Plan Zuzentzaile 
honek jarraipena eman nahi dio 2002-2012 aldirako prestatu zen planari, eta bat dator Europako 
Batzordeak 2011n egin zuen Garraioaren Liburu Zurian zehaztutako Europako gidalerroak 
betetzearekin, bai eta Europa 2020rako hazkunde adimentsu, iraunkor eta integratzailerako 
estrategiarekin ere.GJPZren xedea Euskadiko gizarte-kohesiorako eta garapen sozio-
ekonomikorako tresna gisa garraio jasangarri eta integratuko eredu bat lortzea da.

6 helburu proposatzen dira:

• 1. helburua

Garapen ekonomiko jasangarria, zentzuzkoa eta arduratsua bultzatzea

• 2. helburua

Irisgarritasun unibertsal eta jasangarria lortzea, lurraldearen plangintza egokiarekin batera

• 3. helburua

Garraio moduen arteko bestelako oreka bultzatzea 

• 4. helburua

Euskadiren kokaleku estrategikoa indartzea Europan

• 5. helburua

Garraioaren erabilera efiziente eta arduratsua sustatzea

• 6. helburua

Garraio publikoko sistema integratua garatzea

2. eta 3. helburuek dute lotura handiena hirigintza-plangintzarekin. Eta helburu horien 
barruan, honako jardun-ildo hauek:

2.1.1 lanildoa:Hiri garapen jasangarria eta, beraz, garraio jasangarria, lurraldea antolatzeko 
irizpideetara ekartzea. Eta bereziki:

• Lurralde Plan Partzialak eta udalen hiri garapeneko planak jasangarritasuna kontuan 
hartuta egin daitezen bultzatu, bizilekuen eta lantokien arteko oreka sustatuz.

2.1.2 lan ildoa:Lurzoruaren erabileren plangintza integratua eta mugikortasuna 
bultzatzea, ekonomia, ingurumen eta gizarte jasangarritasuna irizpidetzat hartuta. E 
ta horretarako, Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak eta Hiri Mugikortasunerako Planak 
integratzea, baita industria eta teknologia poligonoetako mugikortasun planak ere.
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2.2.1 lan ildoa:Garraio eredu jasangarriagorantz aurrera egitea, ekonomia, gizarte 
eta ingurumenaren ikuspegitik, bizi kalitate hobea lortzeko: Aurreikusitako ekimenak 
udaletako mugikortasun planetan sar daitezen bultzatzea.

2.2.5 lan ildoa:Hirigune nagusien sarrera-irteeretan ibilgailu pribatuen trafikoa murrizteko 
disuasio neurriak ezar daitezen bultzatzea. Horretarako, garraio modu jasangarrienen 
irisgarritasuna hobetzeko neurriak hartzea proposatzen da, hirigune nagusietako sarrera-
irteeretan trafikoa murrizteko, bereziki Zirkulazio Mugatuko eta Isurketa Gutxiko 
Lekuetan.

2.3.1 lan ildoa:Hirietan ibilgailuen zirkulazioa duten zenbait gune oinezko, bizikleta eta 
egoera ekonomiko oneko garraio zerbitzu publikoentzat izan daitezen laguntzea. Eta 
horretarako:

• Hirigune nagusiak oinezkoentzat moldatzea, bereziki zirkulazio mugatuko eta isurketa 
gutxiko lekuetan. 

• Disuasio-aparkalekuak martxan jartzen laguntzea, hiriguneetako aparkalekuen 
kalterako.

2.3.2 lan-ildoa: Landa inguruneen irisgarritasuna bermatzea, kalitate oneko garraio 
sistema efiziente baten bidez, ingurune horien garapena bultzatzeko, landa inguruneen 
irisgarritasuna hobetzeko ekimenak bultzatuz.

2.3.3 lan ildoa: Hirietako banaketa zerbitzuei buruzko udal irizpideak moldatu eta bateratu 
daitezen bultzatzea, mugikortasun jasangarrirako jardunbide egokiak eguneratu eta 
praktikara eraman daitezen sustatu.

2.3.4 lan ildoa: Euskadiko jarduera-zentroetan garraio-planen garapena sustatzea. 
Zallarentzat garrantzi berezia izango luke eskola-bide seguruak martxan jartzeak.

3.1.1 lan ildoa: Garraioan “intermodalitate” kontzeptua sartzeko programak bultzatzea, 
enpresa arloan eta gizartean oro har. Bereziki, azken miliako joan-etorri intermodaletan 
bizikletaren erabilera sustatuz eta sustatuz, bike sharing eta bizikletentzako aparkalekuen 
antolamenduaren gisako neurrien bitartez.

3.3.1 lan ildoa: Petrolioarekiko mendekotasuna gutxitzea garraio sektorean. Eta 
horretarako: Berotegi efektuko gasen isurketa gutxiagoko garraio moduak hedatzeko 
azpiegiturako proiektuak lehenestea.

3.12. ZALLA ETA ENERGIA EOLIKOAREN LURRALDE-PLAN SEKTORIALA.

Maiatzaren 14ko 104/2002 Dekretuaren bidez onartu zen behin betiko, Euskadiko parke 
eolikoen kokalekuak hautatzeko jarraibideak eta irizpideak finkatzeko tresna baliagarria izan 
zedin, bai energiaren eta ekonomiaren ikuspegitik, bai ingurumenaren ikuspegitik, instalazio 
horiek lurraldeka ahalik eta ondoen egokitu daitezen, LAGen arabera indarrean dagoen 
antolamenduaren arabera.
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Zallako udalerria Lurraldearen Plan Sektorialean adierazitako kokalekuetatik kanpo 
geratzen da. Horregatik, dokumentu honek ez du eraginik udalerriko hirigintza-plangintzan.

3.13. ZALLA ETA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO BIZIKLETA-IBILBIDEEN PLAN 
ZUZENTZAILEA.

Euskal Autonomia Erkidegoko Bizikleta Ibilbideen Plan Zuzentzailea (BIPZ) Euskal Autonomia 
Erkidegoan bizikletaz mugitzeko azpiegituren plangintza eta koordinazio estrategikorako tresna 
dinamikoa da, bizikletaren erabilera garraiobide gisa balorizatzeko, errazteko eta sustatzeko 
helburuarekin.

Bizikletentzako ibilbideak

Oinarrizko sarea:

Irun Sopuerta

Euskal Nabigazioa

Lemoa Legu�ano

Araba erdialdea

Armiñon Errioxa

Uribe Eskuinaldea

Gipuzkoa Barrualdea

Nerbioi

Kadagua

Urola

Deba Ar�bai

Urdaibai

Victoria - I. Oka - Zuia

Oinarrizko sarearen egituratzea bizikleta-ibilbideen arabera

Sarea hiru mailatan egituratuta dago (1, 2 eta 3 mailak), desberdinak baina osagarriak.

• 1. mailako sarea: hiru lurralde historikoen eta inguruko autonomia-erkidegoen eta 
Frantziako estatuaren arteko interkonexio-funtzioa betetzen du (EuroVelorentzat 
alternatibo-proposamen bat eginez), eta, gainera, 25.000 biztanletik gorako herriak lotzen 
ditu, eta garraio kolektiboko geltoki intermodal nagusiekin lotzen ditu.

• 2. mailako sarea: 10.000 biztanletik gorako udalerriak eta horietan funtzionalki 
integratutako jarduera ekonomikoko eta enplegu-kontzentrazioko eremu nagusiak aurreko 
sarearekin konektatzeko helburuarekin definitua. Gainera, eremu funtzional guztiak 
elkarren artean lotzea ahalbidetzen du, eta horien oinarrizko artikulazioan aurrera egitea.
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• 3. mailako sarea: jarduera ekonomikoetarako lurzorua garatzeko beste eremu estrategiko 
garrantzitsu batzuetara zabaltzen du sarea, eta, gainera, 10.000 biztanletik beherako 
udalerrien sarera konektatzeko aukera ematen du etorkizunean. Era berean, sareak eremu 
funtzionalean garatzea errazten du.

Zalla 2. mailako sarearen 09 ibilbidean sartuta dago, Kadagua izenekoan.

3.14.  ZALLA ETA BIZKAIKO BIZIKLETA BIDEEN 2023-2035 LURRALDE PLAN 
SEKTORIALA. HASIERAKO ONARPENERAKO DOKUMENTUA.

Planaren Helburu den Sareak (PHS) 349,7 km-ko luzera du guztira, eta 5 linea nagusik 
osatzen dute, 121,1 km-ko luzerarekin guztira:

• L1; Nerbioi Ibaizabal, Arratia, Durangaldea (42,7 km)

• L2; Txorierri, Mungialdea (18,5 km)

• L3; Eskuinaldea, Uribe Kosta (16,2 km)

• L4; Ezkerraldea, Meatzalde, Enkarterri (24,3 km). Haren parte da Zalla.

• L7; Bilbo (19,4 km)

49 

de municipios menores de 10.000 habitantes. Así mismo, facilita el desarrollo de redes 
a escala de área funcional. 
 

Zalla queda incorporada al itinerario 09 perteneciente a la Red de Nivel 2, 
denominado Kadagua.  

 
3.14. ZALLA Y EL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE VÍAS CICLISTAS DE 

BIZKAIA 2023-2035. DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL.  

 La Red Objeto del Plan (ROP) tiene una longitud total de 349,7 km y está conformada 
por 5 Líneas Principales, con una longitud total de 121,1 km:  

• L1; Nerbioi Ibaizabal, Arratia, Durangaldea (42,7 km)  
• L2; Txorierri, Mungialdea (18,5 km)  
• L3; Eskuinaldea, Uribe Kosta (16,2 km)  
• L4; Ezkerraldea, Meatzalde, Enkarterri (24,3 km). A ella pertenece Zalla. 
• L7; Bilbao (19,4 km)  
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50 

 

Y 20 Líneas Secundarias, que se corresponden con los ejes secundarios que completan las 4 
Líneas Principales anteriores (5 en la L1, 2 en la L2, 6 en la L3 y 5 en la L4), posibilitando su 
proyección hacia nuevas comarcas, ampliando su zona de influencia y aportando capilaridad. 
Zalla se encuentra incluida en la línea L.4.1. Kadagua, de Kastrexana a Balmaseda.  

Junto a estas, existen otras dos grandes Líneas o Ejes Arteriales Secundarios completan la ROP:  

• L5; Urdaibai (22,7 km), con un ramal hacia Muxika  
• L6; Artibai (19,9 km), con dos ramales, uno al polígono industrial Kareaga (Markina-

Xemein) y otro a Etxebarria  
 

3.15.  EL CATALOGO DE PAISAJE DEL ÁREA FUNCIONAL BALMASEDA-
ZALLA. 

En el 2014 Gobierno Vasco aprobó el Decreto 90/2014 sobre protección, gestión y ordenación 
del paisaje en la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con el 
objetivo de fijar los mecanismos normalizados para dar cumplimiento a dichas previsiones. El 
objetivo es redactar los Catálogos y Determinaciones de Paisaje de toda la CAPV. De las 15 
Áreas Funcionales en las que está dividida la CAPV, y hasta el momento se han redactado los 
documentos de las Áreas de Laguardia (Rioja Alavesa), Balmaseda-Zalla (Encartaciones), 
Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta), Donostia-San Sebastian (Donostialdea-Bajo Bidasoa) y Álava 
Central. 

 

 

 

 

Eta 20 Bigarren Mailako Linea, aurreko 4 Linea Nagusiak osatzen dituzten bigarren mailako 
ardatzekin bat datozenak (5 L1ean, 2 L2an, 6 L3an eta 5 L4an), eskualde berrietarako proiekzioa 
ahalbidetuz, eragin-eremua zabalduz eta kapilaritatea emanez. Zalla Kastrexanatik Balmasedara 
doan L.4.1 Kadagua linearen barruan dago.

Horiekin batera, beste bi Linea edo Bigarren Mailako Ardatz handi daude PHS osatzen 
dutenak:

• L5; Urdaibai (22,7 km), Muxikara doan adar batekin

• L6; Artibai (19,9 km), bi adarrekin, bata Kareaga industrialdera (Markina-Xemein) eta 
bestea Etxebarrira

3.15.  BALMASEDA-ZALLA EREMU FUNTZIONALEKO PAISAIA-KATALOGOA.

2014an, Eusko Jaurlaritzak 90/2014 Dekretua onartu zuen, Euskal Autonomia Erkidegoko 
lurralde-antolamenduan paisaia babestu, kudeatu eta antolatzeari buruzkoa, aurreikuspen horiek 
betetzeko mekanismo normalizatuak finkatzeko helburuarekin. Helburua EAE osoko Paisaiaren 
Katalogoak eta Zehaztapenak idaztea da. EAE zatituta dagoen 15 Eremu Funtzionaletatik, orain 
arte honako eremu hauetako dokumentuak idatzi dira: Guardia (Arabako Errioxa), Balmaseda-
Zalla (Enkarterri), Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta), Donostia (Donostialdea-Bidasoa Beherea) eta 
Araba Erdialdea.
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Valle del Kadagua 
 

En el Catálogo se establecen objetivos específicos de calidad paisajística para el Valle del Kadagua, 
que derivan de los objetivos generales propuestos para el Área Funcional. Los siguientes: 

OBJETIVO 1. Recuperación y conservación de los bosques de ribera del río Kadagua y sus 
afluentes que contribuya a la diversidad y funcionalidad ecológica, y sirva de conector paisajístico 
de la unidad. 

OBJETIVO 2. Fomento de un paisaje forestal dominado por especies autóctonas, promoviendo 
su consolidación y su expansión. 

OBJETIVO 3. Fomento de un modelo urbano compacto, evitando un continuo urbano en los 
núcleos de Güeñes, Zalla, Balmaseda acentuado por la urbanización dispersa y que respondan a 
unas necesidades reales sin poner en riesgo espacios paisajísticos circundantes.  

OBJETIVO 4. Recuperación y planificación de puntos negros de carácter urbano y espacios sin 
vocación. En Zalla: Fábrica de plomo, Polígono Longar, Barrio el Carmen, Accesos Aretzaga, 
Acceso a Zalla, Carretera Aranguren, Meandro papelera, y Acceso Aranguren. 

OBJETIVO 5. Adaptación de la tipología edificatoria de las nuevas urbanizaciones, de manera 
que se minimice el impacto visual que conlleva. 

Kadaguako Harana

Katalogoan paisaia-kalitateko helburu espezifikoak ezartzen dira Kadaguako Haranerako, 
Eremu Funtzionalerako proposatutako helburu orokorretatik eratorriak. Honako hauek:

• 1. HELBURUA. Kadagua ibaiaren eta haren ibaiadarren erriberako basoak lehengoratzea 
eta kontserbatzea, dibertsitate eta funtzionaltasun ekologikoari laguntzeko eta unitatearen 
paisaia-lotailu izateko.

• 2. HELBURUA. Espezie autoktonoak nagusi diren baso-paisaia sustatzea, haiek sendotzea 
eta hedatzea sustatuz.

• 3. HELBURUA. Hiri-eredu trinkoa sustatzea, Güeñes, Zalla eta Balmasedako hiriguneetan 
hiri-eredu jarraitua saihestuz, sakabanatutako urbanizazioak areagotuta eta benetako 
beharrei erantzunez, inguruko paisaia-espazioak arriskuan jarri gabe.

• 4. HELBURUA. Hiri-izaerako puntu beltzak eta bokaziorik gabeko espazioak berreskuratzea 
eta planifikatzea. Zallan: berun fabrika, Longar industrialdea, El Carmen auzoa, Aretzagako 
sarbideak, Zallako sarbidea, Aranguren errepidea, Meandro paper-fabrika eta Aranguren 
sarbidea.

• 5. HELBURUA. Urbanizazio berrien eraikuntza-tipologia egokitzea, horrek dakarren ikus-
inpaktua minimizatzeko.
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• 6. HELBURUA. Lehentasunezko ikusmen-eremuetan kokatutako ekonomia- eta 
industria-jardueretan espezializatutako eremuak lehengoratzea eta hobetzea, eta horiek 
birdiseinatzea, ingurunean integratuta daudela kontuan hartuta.

• 7. HELBURUA. Komunikazio-azpiegiturak lehengoratzea eta hurbileko ingurunera 
egokitzea, paisaia-integrazio handiagoa lortuz eta lurraldearen zatiketa murriztuz.

• 8. HELBURUA. Azpiegitura elektrikoen trazadura egokitu eta berriz diseinatzea, paisaiaren 
kalitatea murriztu eta paisaiaren zatiketa eragin ez dezaten.

• 9. HELBURUA. Lehentasunezko ikusmen-eremuetan kokatutako erauzketa-jardueretan 
espezializatutako eremuak lehengoratzea eta hobetzea, eta birdiseinatzea, ingurunean 
integratuta daudela kontuan hartuta.

• 10. HELBURUA. Ondare arkitektonikoa (kultua eta herrikoia) babestea, berriro balioa 
ematea eta zaharberritzea, arreta berezia jarriz unitatearen balio identitarioa eta historikoa 
sustatzen duten dorretxe eta indianoen etxeetan.

• 11. HELBURUA. Burgosetik eremu funtzionalera sartzeko atea hobetzea BI-636 errepidetik, 
eskualdeko paisaiaren errealitatearen ezaugarri izan dadin eta eskualdeko aberastasun 
kultural eta naturalari balioa eman diezaion.

• 12. HELBURUA. Kadaguako haraneko ñabarduren aniztasuna aztertu ahal izateko ibilbide-
sistema bat lehengoratzea eta sortzea.

3.16. ZALLAKO UDALERRIKO EUSKAL KULTURA ONDAREAREN ZENTROAREN 
DATU-BASEETAN ERREGISTRATUTAKO ELEMENTUAK.

Atal honetan, Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Lege berrian 
ezarritakoaren arabera Zallako udalerriko plangintza orokor berriak Ondasun Babestuen 
Katalogoan sartu behar dituen ondasunak azaltzen dira, eta plangintzaren babes-araudia 
harmonizatu behar da, lege berri honek txertatzen dituen berrikuntzen arabera, hain zuzen ere 
kultura-ondasun higiezinetan esku hartzeko irizpideei eta babesari dagokienez.

A. ONDARE ARKITEKTONIKOA

Euskal Autonomia Erkidegoak monumentu/monumentu-multzo izendatutako kultura-
ondasunak.

DONEJAKUE BIDEKO MONUMENTU-MULTZOA. 2/2012 Dekretua, urtarrilaren 10ekoa, 
Monumentu Multzo kategoriarekin, Sailkatutako Kultura Ondasun gisa kalifikatzen duena. 
Donejakue Bidea Euskal Autonomia Erkidegotik igarotzen da. Bidearen trazadura eta Bideari 
lotutako elementu hauek dira:

FITXA ZK. DEITURA
3  URRUTIA JAUREGIA
9  SAN ANTONIO BASELIZA
13  TERREROS DORREA
20  HERRERAKO ESKOLA
22  BOLUNBURUKO DORREA
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29  SANTA ANA BASELIZA
35  LLANTADAKO DORREA
38  GOBEOKO JAUREGIA
42  ZARIKETEKO SAN PEDRO BASELIZA
56  VILLA GEURE ETXEA
61  GOTZONERENA HIRIBILDUA
67  BOLUNBURUKO BURDINOLA
78  IBARRA BASERRIA 13
125  BOLUNBURU BIDEA – BALMASEDA

Euskal Kultura Ondarearen EAEko Erregistroan kultura-ondasun deklaratzeko eta 
inskribatzeko proposamena duten ondasunak, Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 
9ko 6/2019 Legeak aurreikusten dituen mekanismoen bidez.

FITXA ZK. DEITURA
4  ALLENDEREN JAUREGIA
5  RECALDE - SANTIBAÑEZ ETXEA
7  BASUALDO ETXEA
12  SAN KRISTOBAL ETXEA
18  SAN MIGEL ELIZA
21  MENDIA JAUREGIA
27  BATZOKIA
28  MURGA JAUREGIA
30  MENDIA ETXEA
36  JUANITA ETXEA
40  IRLANDESAK ESKOLA
44  LANDETXEA
50  YARTO JAUREGIA
51  LLANO BASERRIA
54  LLANTADA ETXEA 12
57 LLANTADA ETXEA 7
63  ESPAÑOLA PAPER-FABRIKA
64  PEALSA
66  KADAGUAKO KOOPERATIBA
81  LLANO BASERRIA 1 ETA 2
100  MARIVI ETXEA
101  SAN PEDRO ETXEA 20
102.  SERRANO ETXEA
103  GALLARDI 18 ETXEA
104  LANZAGORTA ETORBIDEA 55 ETXEA
106  LANGILEEN ETORBIDEA 31 ETXEA
121  INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARIA ELIZA

Tokiko babesa proposatzen duten ondasun higiezinak. Tokiko intereseko kultura-
ondasunak dira, babes bereziko edo ertaineko ondasunen garrantzia izan ez arren, Euskal Kultura 
Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 2.1 artikuluan aipatutako balioetako bat 
dutenak, udal-eremuan bakarrik bada ere.

FITXA ZK. DEITURA
43 MAGDALENA ERMITA
6 SANTIAGO ELIZA
83 OTXARAN BEKOA BASERRIA
84 MALABRIGO 2 BASERRIA
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17 UDALETXE ZAHARRA
25 MARISTAS 14 ANAI ETXEA
31 LANZAGORTA 1 HIRIBIDEKO ETXEA
87 ZALLAKO GELTOKIA
41 SAN KRISTOBAL JAUREGIA
34 AUTONOMÍA 3 PLAZA ETXEA
88 ARANGURENEKO GELTOKIA
55 MENDIETAKO DORREA
85 URIBE BASERRIA
75 ALLENDELAGUA 3 BASERRIA
71 IBARRA ZUBIA
10 SERRANO ETXEA
49 SAN ANTONIO ERMITA
46 SAN PANTALEON ERMITA
70 LA HERRERA ZUBIA
14 SANTA ISABEL ELIZA
73 LA HERRERA - IJALDE 5 BASERRIA
80 EL CAMPO 2 BASERRIA
79 EL CAMPO 3 Y 4 BASERRIA
77 ONGAR 6 Y 7 BASERRIA
76 LONGAR 8 BASERRIA
37 GOBEO DORREA
1 HARRI GAZTELUA
74 BOLUNBURU BASERRIA
53 ERMITA DE SAN ISIDRO
91 GOBEO (2) DORREA
90 VILLAR ETXEA
45 EL TILO ITURRIA
2 SAN PEDRO ITURRIA
107 GO MARU ETXEA
105 LANZAGORTA 52 HIRIBIDEKO ETXEA
97 LA HERRERA GELTOKIA
96 ZALLA (IBARRA) GERALEKUA
108 MIMETIZ FRONTOIA
109 MARISTAS IKASTETXE ZAHARREKO FRONTOIA
110 IBARREKOLANDAKO FRONTOIA
111 ARANGURENEKO FRONTOI ZAHARRA
112 SOLLANOKO PROBALEKUA
113 OTXARANEKO FRONTOIA
114 LA LASTRA S/N BASERRIA
117 SAN MIGUEL ETXEBIZITZA-MULTXOA
129 KADAGUA GAINEKO FFCC ZUBIA
126 KADAGUA GAINEKO FFCC ZUBIA
127 KADAGUA GAINEKO FFCC ZUBIA
15-1 LA HERRERAKO HILERRIKO PORTADA
8-1 SAN MIGUELELO HILERRIKO PORTADA
62-2 LA CENTRAL ETXEA
62-1 TURBINEN ETA SISTEMA ELEKTRIKOAREN OSTATUA
62-3 PRESA ETA UBIDEA
62 LA MELLA ELEKTRA
60 LLANTADA 20 ETXEA
64-6 LABEA
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B. ONDARE ARKEOLOGIKOA

Babes Bereziko Kultura-Ondasun gisa sartzeko hasitako Arkeologia-Gunea.

FITXA ZK. DEITURA
34  BORUNBURU INGURAKETAKO ESPARRU GOTORTUA (2020/06/23KO EHAA).

Balizko arkeologia-eremuak. Kultura, Gazteria eta Kirol sailburuordearen 1997ko 
maiatzaren 5eko Ebazpenaren bidez aitortuak. 1997ko ekainaren 10eko EHAA, 09 zenbakia.

FITXA ZK. DEITURA
1 HORMAZAKO DONE JOANES BASELIZA/LA FLOR (E)
2  SAN PANTALEON BASELIZA (E)
3  ARETXAGA DORRETXEA (A)
4  MENDIETA DORRETXEA (A)
5  MARROQUINA DE MONTEHERMOSO DORRETXEA (E)
7  1BARRA DORRETXEA (E)
8  ZALLAKO SAN MIGEL ELIZA (B)
9  MURGA DORRETXEA (A)
10  SALCEDO DORRETXEA (E)
11  SANTIAGO APOSTOL ELIZA (A)
13  CALCIBAN ERROTA (E)
14  SOLANO DORRETXEA (A)
15  LLANTADA DORREA (B)
16  LLANTADA ORUBEA, 24. ZK. (B)
17  GOBEO DORRETXEA (A)
18  BOLUNBURU DORRETXEA (B)
19  SANTA ANA BASELIZA (B)
20  BOLUNBURU BURDINOLA ETA ERROTA (D)
22  SAN ISIDRO NEKAZARIAREN BASELIZA (A)
29  TARAMONA DORRETXEA (E)
31 ARBALITZA TUMULUA (C)
32 PINTA ETXEA (A)
33  BRENA TUMULUA (C)

Deklaratzeke dauden arkeologia-guneak.

FITXA ZK. DEITURA
35  GUNE HIDRAULIKOA ETA TERREROS BURDINOLA
36  GOBEOKO GUNE HIDRAULIKOA

3.17. ENERGIA BERRIZTAGARRIEN LURRALDE PLAN SEKTORIALA (IDAZKETA FASEAN)

Planak zazpi energia berriztagarri mota aztertzen ditu:

• Eguzki-energia fotovoltaikoa.
• Eguzki-energia termikoa.
• Energia eolikoa.
• Ozeanoko energia.
• Biomasaren energia.
• Energia geotermikoa.
• Energia minihidraulikoa.
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LPSak indarrean dagoen Euskal Energia Estrategiak ezarritako helburuak hartzen ditu lan-
premisa gisa. Estrategia horren arabera, 2030ean barne-kontsumo gordina %42an estaliko du 
gas naturalak, %35ean petrolioaren deribatuek, %15ean berriztagarri autoktonoek (%21eraino 
iritsiko litzateke, inportatutako elektrizitate berriztagarria barne), %7an energia elektriko 
inportatuak eta %1ean ikatzak.

3.18. AURRERAPENFASEAN DAUDEN LURRALDEPLAN SEKTORIALAK, IZAPIDETZEA 
ETENDA DUTENAK.

Zallako hirigintza-plangintzan eragina izan dezaketen Lurralde Plan Sektorial hauek 
Aurrerapen fasean daude, izapidetza etenda:

• KULTURA ONDAREAREN LPSaren Aurrerapena.

Lurralde Antolamendurako tresna honen Aurrerapena 2001ean onartu zen.

Arau-tresna bat lortu nahi da, zeinaren bidez kultura-ondare higiezina legez txertatuta 
geratuko baita lurralde fisikoan, eta administrazio eskudunek (Foru Aldundiek eta Udalek) 
haren administraziorako baldintza eta muga espezifikoak ezarriko baitira.

• ETXEBIZITZAK SUSTATZEKO LURZORUAREN LPSaren Aurrerapena.

Lurralde Antolamendurako tresna honen Aurrerapena 2003an onartu zen.

Dokumentu honen egiteko nagusia da etxebizitza babestuak sustatzeko erreserbatutako 
lurzoruak kokatzeko, banatzeko eta dimentsionatzeko irizpide batzuk proposatzea, bai 
eta datozen urteetan garatu beharreko jarduketa publiko berrietarako lurralde-jarraibide 
batzuk proposatzea ere, etxebizitza-politika lurralde-antolamenduko lanekin uztartzeko, 
Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak 1997an garatze aldera.

• GARRAIOAREN SARE INTERMODAL ETA LOGISTIKOAREN LPSaren Aurrerapena.

Lurralde Antolamendurako tresna honen aurrerapena 2003an onartu zen.

Plan honen helburua da bidaiariak trukatzeko moduen sareen nodoen tipologia definitzea 
eta horretarako egituratutako lurzoruan jarduera logistikoak egitea; nodo horien kokaleku 
idealak identifikatzea; horien azalerak eta ezaugarri funtzionalak kalkulatzea; eta, azkenik, 
nodoak kokatzeko aukerak zehaztea, dauden proiektuen arabera edo EAEren behar 
eta helburuei erantzungo dieten planifikatu beharreko proiektuen arabera. Hori guztia 
ingurumenaren aldetik iraunkorra, ekonomikoki eraginkorra eta sozialki orekatua izango 
den sare intermodal eta logistiko baten plangintzaren ikuspegitik.
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4/
BERRIKUSTEN DEN PLANGINTZA OROKORRA. 
GARAPENAREN ANALISIA ETA EXEKUZIOA

4.1. 1998KO PLANGINTZAKO ARAU SUBSIDIARIOAK.

Zallako 1998ko Plangintzako Arau Subsidiarioak, plangintza orokor berri batez ordezkatzea 
proposatzen direnak, 1990eko martxoan behin betiko onartu ziren beste Arau Subsidiario 
batzuen berrikuspenaren emaitza izan ziren.

Mimetiz, Aranguren eta Allendelagua hirietako hiru guneen arteko egiturazko harremanak 
ehuntzen joateko ideia orokorrari dagokionez, honako proposamen orokor hauek planteatzen 
dira:

• AZPIEGITURA OROKORRAK.

“Kadaguako korridorea” neurri handi batean gauzatu ondoren, udalerritik igarotzean, Arau 
Subsidiarioek honako hauetarako beharrezkoak diren lurzoru-erreserbak proposatzen 
dituzte:

a. Lanekin jarraitzea ondoko Güeñes mugakidearekin dagoen mugan. Puntu horretan, 
Arangurenerako eta Jara sakanerako sarbidea hobetzen lagunduko zuen lotura bat 
aurreikusten zen.

b. Etorkizuneko Malabrigo Zubia, Artzentales, Karrantza eta Kantabriako mugarantz 
doan trafikoa hiriguneetatik kanpo ibiltzea ahalbidetuko duena. Nahiz eta sortzen 
den trafikoa kuantitatiboki garrantzitsua ez izan, aurreikuspen horri eutsi behar zaio 
bereziki, egin ahal izateko.

c. Bide-sarearen osagarri gisa, ibilgailu astunak aparkatzeko gune bat gordeko da 
Allendelagua herrigunea zeharkatzen duen eskualde-errepidearen ondoan.

d. Komunikazio-sareak udalerri honetan bitan banatzen den trenbidea (F.E.V.E.) ere 
barne hartzen du, bi linea osatuz: 1.- Bilbao-Santander linea, udalerria ekialdetik 
mendebaldera zeharkatzen duena, Gueñes-Malabrigo errepidearen norabideari 
jarraituz; eta Bilbo-Balmaseda linea, Gueñes-Balmaseda errepidearen norabideari 
jarraitzen diona.

• ESPAZIO LIBREEN SISTEMA OROKORRA.

Espazio Libreen Sistema Orokorra Kadagua ibaian oinarritzen da. Bolunburu Parkea, 
Oxibarko Parkea eta zenbait elementu isolatu, hala nola Udaletxeko Parkea. Ardatz hori 
indartzera bideratzen dira proposamen berriak. Era berean, hiri-lurzoruan eta urbanizatzeko 

Hiri Antolamenduko 
Plan Orokorra

HAPO
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Zallako udalerriko Plangintzako Arau Subsidiarioak. Lurzoruaren sailkapenaren eta lurzoru urbanizaezinaren kalifikazioaren plano 
osoa. Geuk egina, 2. orritik 9.era.
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gai den lurzoruan tokiko espazio libreak sortzea Kadaguaren ertzean dago lehentasunez, 
hura kokatzea posible denean, ibaiertzean pasealekuak egiteko jarraitutasuna lortzeko. 
Proposatutako espazio libre publikoen eta lehendik daudenen artean, 150.760 m2-
ko batura lortzen da, hau da, 14,89 m2/biztanleko estandarra, guztira 10.120 biztanle 
kontuan hartuta.

• ERDIALDEKO EREMUEN BIDE-EGITURAKETA GLOBALA.

Konponbidea gidatzen duen irizpide orokorra da hiri-jardueraren hiru foku nagusiek, 
Mimetizek, Arangurenek eta Allendelaguak, epe oso luzerako hiri-jarraitua osatzea. Eta 
guztiz ezinbestekotzat jotzen da kontingentzia hori bide-sare nagusi baten trazaduraren 
bidez aurreikusita geratzea. Bide horiek, zati txiki batean baino egin ezin badira ere Arau 
Subsidiarioen garapen-horizontean, etorkizuneko planteamendu bati erantzutea da 
asmoa. Ildo horretan, uste da Arau Subsidiarioak ez direla berez amaitutako eredu gisa 
ulertu behar, baizik eta hirigintza-antolamenduaren bilakaera osatzen duen prozesu 
dinamikoaren beste elementu gisa.

• BIZITEGI-HAZKUNDEAREN BEHARRAK ERDIALDEKO ZABALGUNERA BIDERATZEA.

Bi puntutan soilik proiektatzen da Mimetizko nukleoa zabaltzea. Lehenengo puntua, Lusa 
auzoan, R-1 Sektorea eratuz. Sektore horrek behin betiko onetsitako Plan Partziala zuen. 
Eta bigarren puntua, Karmengo auzoaren eremua handitzeko. Bi kasuetan, eragiketa 
horiek gaur egungo hiri-eremuak osatzen dituztela eta horiek osoago formalizatzeko 
aukera ematen dutela hartu behar da kontuan. Biek ala biek, gutxi gorabehera, 4 hektarea 
inguru hartuko lituzkete, 260 etxebizitzatarako edukierarekin.

• BIZITEGI-ESKAINTZA DENTSITATE TXIKIKO KOKALEKUEKIN OSATZEA

Bizitegi-eskaintza dentsitate txikiko hainbat eremuren aurreikuspenarekin osatzen da. 
Guztira, sortzen diren etxebizitzak ez dira asko; izan ere, guztizkoaren 164 baino ez dira, 
eta horiek egikaritzeak, oro har, bilatzen den hiri-proiektua formalizatzen laguntzen duen 
bide edo ekipamendu gisako lagapenak lortzea dakar.

• JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORU BERRIAK BULTZATZEA: EKOIZPENEKOAK ETA 
HIRUGARREN SEKTOREKOAK.

Antolamenduaren barruan dauden industria-eremuak jasotzeaz gain (batez ere paper-
enpresek hartzen duten azalera handia eta Gallardi izeneko eremua), hiru sektore berri 
gehitu dira jarduera ekonomikoetarako, lehendik dauden eraikinak biltzen dituztenak; 
horietako bi Bilbo-Balmaseda errepide zaharrari lotuta daude, Allendelagua eta Ibarra 
aldeetan, eta beste bat Balmasedako mugartean, erabilera industrial eta komertzialeko 
eraikinek partzialki inguratzen duten eremu batean. Hiruren artean ez dira 5,2 hektarea 
baino gehiago.
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A.  HIRI-LURZORUAREN ANTOLAMENDUA

Hiri-lurzoruan Arau Subsidiarioak egikaritzeko, lurzoru hori hainbat kalifikaziotan banatzen 
da.

Hirigintza-eraldaketa sakonik aurreikusten ez den Hiri-Lurzorurako hainbat “antolamendu-
eremu” ezarri dira, erabileren eta tipologien arabera.

Eraiki gabeko hiri-lurzorurako edo eraldaketa-prozesuak aurreikusten direnetarako, 
egikaritze-unitateak mugatzen dira, horietako bakoitzean etekinen eta kargen banaketa egokia 
lortzeko eta beharrezkoak diren urbanizazio-obrak egiteko.

1. Mimetiz. Udalerriko eremurik garrantzitsuena da eraikin eta zerbitzuen multzoari 
dagokionez, eta mendebaldetik ekialdera hedatzen da, Salcedo haranaren ardatzak 
markatzen duen norabideari jarraituz; norabide horretan, Kadagua ibaia, errepideak eta 
zeharkatzen duten trenbideak dira nagusi. Muturrekoena familia bakarreko eraikinek 
hartzen dute (Zariketeko San Pedro auzoa), hainbat tipologia eta erabilera dituen eremu 
batetik jarraitzen du, dentsitate txikiko eta ertaineko eremuen arteko trantsiziotzat har 
daitekeena (Irlandesas, La Llana), Mimetizko erdigune geometrikora iritsi arte, Corrillo 
auzoak osatzen duen erdigunera, bere azpieremu ezberdinekin. Hego-ekialderantz, udal-
ekipamenduko eremu handiena dago (kiroldegia, belodromoa, futbol-zelaia, igerilekuak), 
eta hirugarren sektoreko jarduera-gune bat.

Aurreikusitako jarduerak:

a)  Exekutatzen:

Unitatea Deitura
Zoruaren 
Azalera

(m2)

Aprob.
Guztira 
(m2t)

Koef.
m2/m2

Etxeb.
Gehien.

Etx. 
O.K.

Etxeb. 
Ezb. Garapenaren egoera

U-5 U-4 (exekutatzen) 24 24 Garatua eta eraikia
San Pedro Zarikete 12 12 Garatua eta eraikia

Guztira exekutatzen 36 0 36

b)  Eraikinen birmoldaketa:

Unitatea Deitura
Zoruaren 
Azalera

(m2)

Aprob.
Guztira 
(m2t)

Koef.
m2/m2

Etxeb.
Gehien.

Etx. 
O.K.

Etxeb. 
Ezb. Garapenaren egoera

UR-01 Maristas 1 1.086 2.337 2,15 15 10 5 Garatu gabe
UR-02 Maristas 2 1.182 2.316 1,96 15 10 5 Garatua eta eraikia
UR-00 PintaEtxea 1.932 648 0,34 6 2 4 Garatua eta eraikia 
Guztira Eraik. Birmold. 4.200 5.301 36 22 14

c)  Zabalgunea:

Unitatea Deitura
Zoruaren 
Azalera

(m2)

Aprob.
Guztira 
(m2t)

Koef.
m2/m2

Etxeb.
Gehien.

Etx. 
O.K.

Etxeb. 
Ezb. Garapenaren egoera

UN-10 La llana 1 2.291 1.738 0,76 12 3 9 Garatua eta eraikia
UN-11 La llana 2 2.091 1.738 0,83 12 0 12 Garatua eta eraikia
UN-12 La llana 3 5.221 4.404 0,84 32 2 30 Garatu gabe
UN-13 La llana 4 1.595 1.702 1,07 8 0 8 Garatua eta eraikia
UN-14 Tepeyac 20.950 12.010 0,57 66 1 65 Garatua eta eraikia

UN-15 Lanzagorta 1 1.259 2.391 1,90 16 7 9
Garatua eta 
eraikia. Urbanizazio 
Proiektua1999
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UN-16 Lanzagorta 2 3.542 4.837 1,37 36 1 35
Garatua eta 
eraikia. Urbanizazio 
Proiektua2004

UN-17 Kadagua I 1.555 3.845 2,47 24 5 19
Garatua eta eraikia. 
Urbanizazio Proiektua 
2007

UN-18 Kadagua II 3.129 4.636 1,48 32 5 27
Garatua eta eraikia. 
Urbanizazio Proiektua 
2005

UN-31 El Charco 3.030 2.128 0,70 16 1 15 Garatua eta eraikia
UN-38 Ligueti 620 530 0,85 0 0 0 Garatua eta eraikia
Guztira Zabalg. 45.283 39.959 254 25 229

d) Dentsitate baxuko Unitateak:

Unitatea Deitura
Zoruaren 
Azalera

(m2)

Aprob.
Guztira 
(m2t)

Koef.
m2/m2

Etxeb.
Gehien.

Etx. 
O.K.

Etxeb. 
Ezb. Garapenaren egoera

UB-24 Irlandesas 1 2.048 684 0,33 2 0 2 Garatu gabe
UB-25 Irlandesas 2 1.172 380 0,32 1 0 1 Garatu gabe
UB-26 Irlandesas 3 1.146 308 0,33 1 0 1 Garatua eta eraikia
UB-27 Cantera Baja 1 1.990 395 0,20 1 0 1 Garatu gabe
UB-28 Cantera Baja 2 3.773 780 0,21 2 0 2 Garatu gabe
UB-29 Cantera Baja 3 3.432 780 0,23 2 0 2 Garatua eta eraikia

UB-30 Mendieta 12.000 4.303 0,36 17 0 17

Urbanizazio Proiektua 
2002. Gara-tua, baina 
urbanizatu gabe eta 
eraiki gabe.

Guztira Dentsit. Baxua 25.561 7.702 26 0 26

e) Hirugarren sektoreko Unitateak:

Unitatea Deitura
Zoruaren 
Azalera

(m2)

Aprob.
Guztira 
(m2t)

Koef.
m2/m2

Etxeb.
Gehien.

Etx. 
O.K.

Etxeb. 
Ezb. Garapenaren egoera

UT-39 El Baular 18.515 6.000 0,32 0 0 0 Garatua eta eraikia
Guztira Hirug. Sektorea 18.515 6.000

Mimetizko herrigunean, hauek dira hiri-lurzoruan proposatutako jarduketei buruzko 
datu orokorrak:

Zoruaren 
Azalera (m2)

Aprob.
Guztira Ko-ef.m2/m2 Etxeb.

Gehien. Etx. O.K. Etxeb. Ezb.

GUZTIRA MIMETIZ 93.559 58.890 316 47 269

Arau Subsidiarioek Mimetizko herrigunerako proposatutako jarduketa guztien % 72,77 
garatu da (indarreko plangintza indarrean sartu zenean egikaritzen ari ziren biak kontuan hartu 
gabe), eta garatu gabeko jarduketen 15.290 m2-ko azalera geratzen da, guztira 8.980 m2-ko 
bizitegi-eraikigarritasunaren aprobetxamendua dakarrena, 53 etxebizitzako eskaintza gauzatzera, 
horietatik 12 erregimenen bati atxikitako etxebizitzak izanik. UB-30 Mendieta jarduketa, 
Tepeyac-eko UN-14arekin batera, lurralde honetan presentzia handiena duen jarduketetako bat 
da, 12.000 m2-ko garapena proposatzen duena, dentsitate txikiko bizitegi-erabilerarako (< 15 
etxeb./ha) Kadagua ibaiaren hegoaldean, Aretxagako hazkunde berrien gunearen ondoan.
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Jarduketak hiri-lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian. SNU kategoriak. Mimetiz eta Allendelagua. Geuk egina, UDALPLANean 
oinarrituta.

Lurzoruaren sailkapena Arau Subsidiarioetan

Jarduketak hiri-lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian

Lurzoru urbanizaezinaren kategoriak

Erabilera orokorrak hiri-lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian

Sistema orokorrak

Hiri-lurzorua

Lurzoru urbanizagarria

Landa-guneetako lurzoru urbanizaezina

EU Egikaritze Unitateak

LU Lurzoru Urbanizagarria

Babes berezia

Nekazaritza, abeltzaintza eta landazabala

Erabilera zehatzik ez

Gainazaleko urak

Bizitegiak

Jarduera ekonomikoak: Industria eta hirugarren sektorea

Espazio libreak

Ekipamenduak

Hiri-azpiegiturak

Ibai-ibilguak

AG-SO-Bideak

AG- SO-Trenbidea
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2. Aranguren. Zallako bigarren esparru garrantzitsua da. Balmasedara eta Santanderrera 
doazen FEVEko trenbideek eta Gueñes-Zalla errepideak luzetara zeharkatzen dute, eta 
topografiagatik ondo bereizitako bi eremutan kokatzen da geografikoki. Alde batetik, La 
Inmaculada auzoa, ibarraren beheko aldea hartzen duena, Kadagua ibairaino hedatzen 
dena, eta, bestetik, iparraldean dauden mendi-mazelak, Mendialde eta El Barranco auzoak, 
topografia maldatsua dutenak eta familia bakarreko kokalekuetarako bakarrik direnak.

Proposatutako jarduerak:

a) Eraikinen birmoldaketa:

Unitatea Deitura Zoruaren 
Azalera

Aprob.
Guztira 

Koef.
m2/m2

Etxeb.
Gehien.

Etx. 
O.K.

Etxeb. 
Ezb. Garapenaren egoera

UR-03 Aranguren 322 486 1,51 2 2 0 Garatu gabe
UR-04 Aranguren 410 670 1,63 4 6 -2 Garatu gabe
UR-05 Aranguren 1.156 2.162 1,87 16 8 8 Garatu gabe
UR-06 Aranguren 279 424 1,52 3 2 1 Garatu gabe
UR-07 El Porrón 902 2.430 2,69 21 16 5 Garatua eta eraikia
UR-08 Kooperatiba 321 719 2,24 4 1 3 Garatua eta eraikia
UR-09 C. Robredo 553 1.198 2,17 8 6 2 Garatu gabe
Guztira Eraik. Birmold. 3.943 8.089 58 41 17

b) Zabalgunea:

Unitatea Deitura Zoruaren 
Azalera

Aprob.
Guztira 

Koef.
m2/m2

Etxeb.
Gehien.

Etx. 
O.K.

Etxeb. 
Ezb. Garapenaren egoera

UN-19 Aranguren 1 571 486 0,85 2 0 2 Garatua eta eraikia
UN-20 Aranguren 2 2.203 2.171 0,99 16 2 14 Garatu gabe

UN-21 El Barranco 2.409 2.545 1,06 18 0 18
Garatua eta eraikia. 
Urbanizazio Proiektua 
2009

UN-22 Inmaculada 17.170 12.897 0,75 96 1 95
Garatua eta eraikia 
Urbanizazio proiektua 
2005

Guztira Zabalg. 22.353 18.099 132 3 129

Arangurengo herrigunean, hiri-lurzoruan proposatutako jarduketei buruzko datu 
orokorrak honako hauek dira:

Zoruaren 
Azalera 

(m2)

Aprob.
Guztira Koef.m2/m2 Etxeb.

Gehien. Etx. O.K. Etxeb. Ezb.

GUZTIRA ARANGUREN 26.296 26.188 190 44 146

Arau Subsidiarioek Arangurengo herrigunerako proposatutako jarduketa guztien % 
45 garatu da, eta garatu gabeko 4.923 m2-koazalerageratzen da, batez ere eraikinak 
birmoldatzeko kategorian, zeinak lehendik dauden eraikinak ordezteko esku-hartzeak 
proposatzen baititu, dimentsio txikiko eremuetan. Egikaritze-unitate horiekbizitegi-
eraikigarritasuneko 4.111 m2aprobetxatzendituzteguztira, eta 49 etxebizitzako eskaintza 
egiten dute; horietatik 26 babes-araubideren bati atxikitako etxebizitzak dira.
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3. Allendelagua. Ibaiaren beste aldean, izaera anitzeko eraikuntzak daude, eta nolabaiteko 
konplexutasuna duen multzo bat osatzen dute, hiri-lurzorutzat hartzeko baldintzei 
dagokienez.

Proposatutako jarduerak:

a) Eraikinen birmoldaketa:

Unitatea Deitura Zoruaren 
Azalera

Aprob.
Guztira 

Koef.
m2/m2

Etxeb.
Gehien.

Etx. 
O.K.

Etxeb. 
Ezb. Garapenaren egoera

UR-40 Gallardi 6 500 280 0,56 1 1 0 Garatu gabe
Guztira Eraik. Birmold. 500 280 1 1 0

b)  Zabalgunea:

Unitatea Deitura Zoruaren 
Azalera

Aprob.
Guztira 

Koef.
m2/m2

Etxeb.
Gehien.

Etx. 
O.K.

Etxeb. 
Ezb. Garapenaren egoera

UN-23 Revilla 4.134 1.554 0,38 12 0 12
Garatua eta eraikia. 
Urbanizazio proiektua 
2000

UN-35 Gallardi 4 3.220 2.202 0,68 10 0 10 Garatua eta eraikia
UN-41 Gallardi 7 2.885 5.117 1,77 55 21 86 Garatua eta eraikia.
Guztira Zabalg. 10.239 8.873 3 77 21 108

c)  Dentsitate baxua:

Unitatea Deitura Zoruaren 
Azalera

Aprob.
Guztira 

Koef.
m2/m2

Etxeb.
Gehien.

Etx. 
O.K.

Etxeb. 
Ezb. Garapenaren egoera

UB-32 Gallardi 1 853 282 0,33 1 0 1 Garatu gabe

UB-33 Gallardi 2 2.200 2.393 1,09 8 0 8
Garatua eta eraikia. 
Urbanizazio proiektua 
2000

UB-34 Gallardi 3 6.475 3.206 0,50 13 0 13 Garatu gabe
UB-36 Gallardi 5 10.280 5.303 0,52 20 0 20 Garatua eta eraikia
Guztira Dentsit. Baxua 19.808 11.184 2 42 0 42

Allendelaguako herrigunean, hiri-lurzoruan proposatutako jarduketen datu orokorrak 
honako hauek dira:

Zoruaren 
Azalera 

Aprob.
Guztira Koef.m2/m2 Etxeb.

Gehien. Etx. O.K. Etxeb. Ezb.

GUZTIRA ALLENDELAGUA 30.547 20.337 120 22 150

Arau Subsidiarioek Allendelaguako herrigunerako proposatutako jarduketa guztien % 62 
garatu da, eta garatu gabeko 7.828 m2-ko azalera geratzen da, batez ere dentsitate baxuko 
kategorian, 6.475 m2-ko UB-34ko hiri-hutsunearen berrantolaketa nabarmentzen duena. 
Egikaritze-unitate horiek bizitegi-eraikigarritasuneko 3.768 m2t-ko aprobetxamendua 
dakarte guztira, eta 15 etxebizitzako eskaintza egin behar da; horietatik etxebizitza 1 
baino ez da, UB-32 Gallardi 1 jarduketari dagokiona, babes-araubideren bati atxikitako 
etxebizitza.
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Jarduketak hiri-lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian. SNU kategoriak. Aranguren. Geuk egina, UDALPLANean oinarrituta.
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Lurzoruaren sailkapena Arau Subsidiarioetan

Jarduketak hiri-lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian

Lurzoru urbanizaezinaren kategoriak

Erabilera orokorrak hiri-lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian

Sistema orokorrak

Hiri-lurzorua

Lurzoru urbanizagarria

Landa-guneetako lurzoru urbanizaezina

EU Egikaritze Unitateak

LU Lurzoru Urbanizagarria
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Nekazaritza, abeltzaintza eta landazabala

Erabilera zehatzik ez

Gainazaleko urak

Bizitegiak
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4. Gueñes. Eremu txikia da (Peñorra auzoa), eta etxebizitza kolektiboen eta familia bakarreko 
etxebizitzen tipologiak batera daude.

a)  Dentsitate baxua:

Unitatea Deitura Zoruaren 
Azalera

Aprob.
Guztira 

Koef.
m2/m2

Etxeb.
Gehien.

Etx. 
O.K.

Etxeb. 
Ezb. Garapenaren egoera

UB-37 Güeñes 1.815 384 0,21 1 0 1 Garatu gabe
Total Baja densidad 1.815 384 1 0 1

Indarrean zegoen plangintzak egikaritze-unitate bakarra proposatzen zuen lurralde-eremu 
horretan, Gueñesko udalerriarekin mugakide, eta, adierazi den bezala, ez da garatu. 
Ondorioz, 1.815 m2-ko azalera garatzeke dago, hasieran dentsitate txikiko kategoriarekin 
pentsatu zena eta etxebizitza bakarra ematen zuen bizitegi-proposamenarekin.

Ikus daitekeenez, ez da industria-izaerako lurzoruko Egikaritze-Unitaterik aintzat hartzen; 
izan ere, badirudi lehendik dagoena nahikotzat hartzen da, eta ez zegoela hirigintza-
eraldaketako prozesurik egin beharrik. Hiri-Lurzoru Industrialeko eremu hauek daude:

• UI-1 Paper-Fabrikak (78.445 m2)
• UI-2 Gallardi (31.298 m2)
• UI-3 Allendelagua (4.300 m2
• UI-4 La Herrera (8.031 m2)
• UI-5 La Tejera (5.070 m2)

Hirugarren sektoreko erabileretarako kalifikatutako zenbait eremu ere aurreikusten dira, 
batez ere altzarien sektorearekin lotutakoak. Honako hauek dira:

• UT-1 Allendelagua (6.100 m2)
• UT-2 Ibarra (6.035 m2)
• UT-3 Otxaran (12.180 m2)
• UT-4 Nocedal (11.920 m2)

Aurreikusitako hiri-lurzoruko egikaritze-unitate guztietatik, oraindik 34.783 m2-ko 
lurzorua dago garatzeke, hau da, aurreikusitako jarduketen azalera osoaren %19,22. 
Garatu gabeko jarduketei lotutako guztizko aprobetxamendua 21.290 m2t da, 117 
etxebizitza berrientzako bizitegi-ahalmenarekin, eta horietatik 30 babes erregimenen 
bati atxikitako etxebizitzak izango dira.

B. LURZORU URBANIZAGARRIAREN ANTOLAMENDUA

Sailkapen honetan, lurzoru-azalerak honako irizpide hauen arabera sartu dira:

• Lehendik finkatuta dauden bizitegi-guneen hiri-egitura osatzea, hala nola Mimetiz eta 
Aranguren, eta bereziki elementu jakin batzuk gauzatzea erraztea, hala nola: tokiko 
komunikazio-sistema eta zuzkidura-sistema lokala (bereziki espazio libreen arloan).

• Dauden bizitegi-nukleo erdisolidatuak sendotzen laguntzea, Allendelaguaren kasuan 
bezala.
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• Dentsitate txikiko bizitegi-lurzoruaren eskaintza eskaintzea.

AURREKO ARAU SUBSIDIARIOETATIK DATOZEN SEKTOREAK, LURZORU URBANIZAGARRI 
GISA MANTENTZEN DIRENAK:

Bizitegi-erabilerakoak

• R-1 SEKTOREA. LUSA. 22.505 m2-ko azalerarekin, Mimetiz hiri-eremuaren iparraldean 
dago, Kultur Etxearen ekialdean (Udaletxe zaharra) eta Lusa auzoaren mendebaldean, 
iparraldean lurzoru urbanizaezin gisa sailkatutako mazelarekin muga eginez. Bizitegi-
ahalmena 132 etxebizitza berrikoa da, BS+3 tipologiekin. Sektore hau garatuta eta eraikita 
dago.

• B-1 SEKTOREA. SAN PEDROREN LUZAPENA. 23.938 m2-ko azalera du, eta San Pedro de 
Zariketetik mendebaldera dago. Aurreikuspenen arabera, 17 etxebizitza baino ez ziren 
izango. Sektore hau garatuta eta eraikita dago, nahiz eta oinarrizko hiri-azpiegituren 
arloan gabezia duen; zehazki, ez du saneamendurik.

Industria-erabilerakoak

• I-3 SEKTOREA. EL LONGAR. 95.753 m2-ko azalerarekin, sektore honek udalerriko azalera 
handieneko industrialdea garatzen du, zeinaren Plan Partziala 1994an onartu baitzen. 
Haren zehaztapenak Arau Subsidiarioetan mantentzen dira. Sektore hau garatuta eta 
urbanizatuta dago, eta eraikuntza-prozesua hasia dago.

• I-5 SEKTOREA. IBARRA. 43.311 m2-ko azalera du, eta 1995ean behin betiko onartutako 
Plan Partziala du. Eremu horretarako, bere garaian onartutako garapen-tresnaren 
zehaztapenak ere mantendu dira. Sektore honek ez du urbanizazio-prozesua hasi.

ARAU SUBSIDIARIOEK PROPOSATUTAKO LURZORU BERRIAK:

Bizitegi-erabilerakoak

• R-2 SEKTOREA. EL CARMEN MENDEBALDEAN

- Azalera: 21.960 m2
- Sektorean baimendutako etxebizitzen gehieneko kopurua 128 unitatekoa da, batez 

ere (%65) Babes Publikoko Etxebizitza Kolektiboen tipologian (R5).

Sektore hau garatzen hasi da.2021ean onartutako urbanizazio-proiektua du. Aldi berean 
ekin dio ekipamendu sanitarioa eraikitzeko eta urbanizatzeko jarduerari.

• B-2 SEKTOREA. PAULINOAK.

- Azalera: 20.600 m2
- Sektorean gehienez ere 24 etxebizitza daude baimenduta.

Sektore hori garatu, urbanizatu eta eraiki egin da.
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Jarduketak hiri-lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian. SNU kategoriak. Ibarra eta El Longar. Geuk egina, UDALPLANean oinarrituta.
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• B-3 SEKTOREA. ARETXAGA.

- Azalera: 67.640 m2
- Sektorean gehienez 95 etxebizitza daude baimenduta.

Sektore hau garatzen hasi da, Plan Partziala, Birpartzelazio Proiektua eta behin betiko 
onartutako Urbanizazio Proiektua ditu, baina ez du eraikuntza-jarduera hasi.

• B-5 SEKTOREA. MENDIALDE-HEGOALDEA

- Azalera: 10.700 m2
- Sektorean baimendutako etxebizitzen gehieneko kopurua 8 unitatekoa da.

Sektore hau garatu, urbanizatu eta eraiki egin da.

• B-6 SEKTOREA. OTXARAN

- Azalera: 49.100 m2
- Gehienez ere 20 etxebizitza daude baimenduta.

Sektore hau ez da garatu.

Industria-erabilerakoak

• I-6 SEKTOREA. ALLENDELAGUA.

- Azalera: 18.100 m2
- Gaitutako erabilera nagusiak honako hauek dira: etxebizitzarekin bateraezinak diren 

industriak eta biltegiak (P2 eta P4), guztizkoaren % 60an gutxienez, eta bulegoen % 
10 onartzen dira.

Sektore hau ez da garatu.

• I-7 SEKTOREA. GOBEO.

- Azalera: 19.247 m2
- Gaitutako erabilera nagusiak honako hauek dira: etxebizitzarekin bateraezinak diren 

industriak eta biltegiak (P2 eta P4), guztizkoaren % 60an gutxienez, eta bulegoen % 
10 onartzen dira.

Sektore hau ez da garatu.

Hirugarren erabilerakoak.

- T-1 SEKTOREA - NOCEDAL
- Azalera: 14.000 m2,
- Baimendutako erabilerak hauek dira: bulegoetako hirugarren sektorekoak, txikizkako 

merkataritzakoak, eta saltoki eta hipermerkatu handiak. Erabilera produktiboaren 
barruan, etxebizitzarekin bateragarriak diren industriak eta biltegiak (P1 eta P3) eta 
etxebizitzarekin bateraezinak diren biltegiak (P4) ere onartzen dira.

Sektore hau ez da garatu.
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C.  LURZORU URBANIZAEZINAREN ANTOLAMENDUA.

Arau Subsidiarioetan adierazten denez, Lurzoru Urbanizaezinean bereziki arautu nahi 
dena honako hauei dagokie: eremu bereziki babestuak eraikitzeko mugei, nekazaritza-ustiategiei 
lotutako eraikuntzen antolamenduari eta egungo herrixkak babesteko arauei, “Biziguneak” 
deitzen dietenei.

Honako kategoria hauek bereizten dira:

• LURZORU URBANIZAEZINA. JENDEA BIZI DEN GUNEAK.

Gunearen Deitura Kalifikatutako azalera Dauden etxebizitzak Etxebizitza posibleak
AHEDO 35.467 m2 13 2
ARETXAGA 24.483 m2 25 1
CODUJO 32.195 m2 11 4
LA HERRERA NORTE  9.350 m2 20 0
LA HERRERA SUR 49.556 m2 11 4
LA MAGDALENA 31.269 m2 6 6
OTXARAN 67.572 m2 20 10
SOLLANO 58.570 m2 24 4
TXABARRI 47.093 m2 10 9

Hala ere, Zallako udalerrirako Bizkaiko Landa Guneen Inbentarioaren arabera, eremu 
hauek baino ez dira landagune gisa identifikatzen: Aretxaga, Otxaran, Castillo la Piedra, 
Sollano eta Codujo.

• LURZORU URBANIZAEZINA. PAISAIA BABESTEKO EREMUAK.

Kategoria hau udalerriko gailurrei aplikatzen zaie, eta eraikinak edo babeslekuak 
eraikitzeko erabateko debekua proposatzen da, artzaintzari edo zonako lehen mailako 
jarduerei hertsiki lotutakoak izan ezik.

• LURZORU URBANIZAEZINA. UR-IBILGUAK ETA UR-MASAK BABESTEA.

Kategoria hau, funtsean, uholdeak izan ditzaketen lurzoruei dagokie. Kategoria honetan, 
eraikuntza-aprobetxamendua nulua da, bai eraikin pribatuetarako, bai publikoetarako ere.

• LURZORU URBANIZAEZINA. HIRI-LURZORUAREN ETA LURZORU URBANIZAGARRIAREN 
BABESA.

Arau Subsidiarioek diotenez, Zallako erdialdeko eremuetan dauden hiri-lurzoruetarako 
eta urbanizatzeko apartatuetarako perimetro-eremu jakin batzuek nolabaiteko 
potentzialtasuna dute etorkizuneko berrikuspenetan erabilera berriak hartzeko, eta 
une horretan ezin izango da aurreratu erabilera horien xedea zein izan daitekeen, ez 
erabilera orokorrari dagokionez, ez eta erabilera horren intentsitatea ezaugarritu behar 
duten parametroei dagokienez ere. Eta komenigarritzat jo zen etorkizunean hirigintza-
antolamendurako zailtasunak eragin ditzaketen jarduketak mugatzea.

• IZAERA OROKORREKO LURZORU URBANIZAEZINA

Lurzoru urbanizaezinaren kategoria honetan, bateragarri egiten eta erlazionatzen saiatzen 
dira, alde batetik, familia bakarreko eta bi familiako etxebizitzen eraikuntza ez onartzeko 
irizpide murriztailea, salbu eta nekazaritzako eta abeltzaintzako lanekin benetan lotuta 
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Jarduketak hiri-lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian. SNU kategoriak. Nocedal. Geuk egina, UDALPLANean oinarrituta.
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egoteagatik justifikatutako kasuetan, eta, bestetik, nekazaritza-izaera garbia duten 
eraikinak egitea, espezifikoak eta lurzoru-kategoria horri dagozkionak. Lehenengo 
atalerako, biztanleria-gunearen definizioa erabiltzen da, eta 10.000 m2-ko azalera esleitzen 
zaio dagokion familia bakarreko eraikinari. Bigarren punturako, zenbait parametro 
zehazten dira hirigintza-arauetan, etxebizitza-eraikinetako berariazko parametroen aldean 
nabarmen desberdinak direnak.

• LURZORU URBANIZAEZINEKO SISTEMA OROKORRAK.

Aurreko kategoriez gain, Lurzoru Urbanizaezinean, Arau Subsidiarioetan Ekipamendu 
Komunitarioko Sistema Orokorraren berezko elementuak aipatzen dira, bai eta Komunikazio 
Sistema Orokorrei, Espazio Libreei, Ibai Ibilbideei eta Instalazio Orokorrei buruzkoak ere, 
dokumentazio grafikoan jasota eta araudian araututa daudenak.

Zallako lurzoru urbanizaezinaren lurralde-egitura osatzen duten elementuen artean, 
honako hauek nabarmentzen dira:

- Kadagua ibaiaren ibilgua.
- Aretxagako hegoaldean eta Bolunburun ibai-ibilguaren gidalerrora egokitzen diren 

hiri-parkeak.
- Hilerriko, Lusa iparraldeko (FFCC geltokia) eta Aranguren hegoaldeko (kirol-gunea) 

komunitatearen ekipamendurako eremuak.
- Aranguren eta SollanokoHUAk.

Gaur egun, Zallako lurzoru urbanizaezinean, hondakinak tratatzeko udalerriaren 
hegoaldean dagoen instalazioa nabarmentzen da.

4.2. EGINDAKO ARAU SUBSIDIARIOETAKO ALDAKETAK

Planeamenduko Arau Subsidiarioen indarraldian, behin betiko onarpena duten Aldaketa 
Puntual hauek gertatu dira:

• ARAU SUBSIDIARIOEN ALDAKETA, TXABARRI BATERATUTAKO ZENBAKI BAKARRA SARTZEKO 
(Arangurenen). 47.093 m2-ko azalera du, 10 etxebizitza daude eta 9 etxebizitza berri 
egiteko aukera dago. Behin betiko onespena 2000/03/31.

• ARAU SUBSIDIARIOEN ALDAKETA, SOLLANOKO BIZTANLE-GUNERAKO. Azalera eta lehendik 
dauden etxebizitzen kopurua pixka bat handitzea dakar (24tik26ra). Etxebizitza berriak 
egiteko aukerak berdina izaten jarraitzen du: 4. Behin betiko onespena 2000/07/27.

• ARAU SUBSIDIARIOEN ALDAKETA, UB-33 ‘GALLARDI 2’ Y UB-36 ‘GALLARDI 5’ behin betiko 
onarpena 2001/03/01. Dentsitate txikiko bi unitateetarako parametro berriak proposatzen 
dira, Allendelagua: UB-33 Gallardi 2 eta UB-36, Gallardi 5. Bi kasuetan, beste aldaketa 
batzuez gain, eraikigarritasun-koefizientea handitzen da.

• ARAU SUBSIDIARIOEN ALDAKETA, KOMUNITATE-EKIPAMENDUKO T-SISTEMA LOKALA 
ARAUAN. Komunitatearen ekipamenduetarako tokiko sistemen oinarrizko hirigintza-
parametroei eta baldintza bereziei buruzko aldaketa da. Behin betiko onarpena 
2001/11/08.
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• ARAU SUBSIDIARIOEN ALDAKETA, ARANGURENGO UN-22 eta UR-05 UNITATEETAN. UR-
05en kasuan, unitatearen azalera handituko da. Eta etxebizitza posibleen kopurua, 8 
etxebizitzatik 14ra pasatuta; eta UN-22ren kasuan, pixka bat jaitsi da, 3 etxebizitza posible 
ere guztira. 2001/11/27ko behin betiko onespena.

• ARAU SUBSIDIARIOEN ALDAKETA, UN-16 ‘LANZAGORTA 2’ EGIKARITZE-UNITATEAN, 
MIMETIZEN. Funtsean, eraikigarritasun-koefizientea 1,37 m2/m2-tik 1,48 m2/m2-ra 
handitzea da, egon daitezkeen etxebizitzen kopuruari eutsiz (35). Behin betiko onarpena 
2002/06/11.

• ARAU SUBSIDIARIOEN ALDAKETA, TEPEYAC EREMUAN, UN-14 LURZATIAREN ONDOAN 
BIRSAILKATZEKO BIZITEGIAK URBANIZATZEKO LURZORU EGOKIA. Zalantzarik gabe, 
aldaketa garrantzitsuena da; izan ere, lurzoru urbanizagarriko eremu berri bat da, 4.700 
m2 ingurukoa, 24 etxebizitza kolektiborentzat, UN-14 Tepeyac delakoaren jarraipena, 
Mimetizen. 2003/11/17ko behin betiko onarpena.

• ARAU SUBSIDIARIOEN ALDAKETA, UB-36 “GALLARDI 5” EGIKARITZE-UNITATEAREN 
EREMUARI DAGOKIONA. Eraikuntzaren gehieneko altuera eraikigarriaren neurketari soilik 
eragiten dion aldaketa da. 2004/03/31ko behin betiko onespena.

• ARAU SUBSIDIARIOEN ALDAKETA, UN-22 eta UR-05 unitateetan eta 12. eraikuntzako 
ordenantzan. Eraikinen estalkiei buruzko 12. ordenantzari soilik dagokion aldaketa da. 
2004/06/08ko behin betiko onespena.

• ARAU SUBSIDIARIOEN ALDAKETA, ‘UR-08 KOOPERATIBA’ EGIKARITZE-UNITATEARI 
DAGOKIONEZ. Plantako okupazio-baldintzak aldatu dira, lehendik dauden 13 m2-ko 
aprobetxamendua gaitzeko. Behin betiko onarpena 2005/10/04.

• ARAU SUBSIDIARIOEN ALDAKETA, GALLARDI (ALLENDELAGUA) EREMUAN. “UN-35 
GALLARDI 4” ETA “UN-41 GALLARDI 7”. UN-35 aldatu egiten da berriro, eta orain azalera 
murriztu egiten da, aurreko aldaketan handitu egin baitzen. 20tik18ra jaitsi da etxebizitza-
kopurua. UN-41ari dagokionez, aldaketak beheko eta goiko solairuetako eraikin berrien 
okupazio-baldintzei buruzkoak dira. 2006/06/19ko behin betiko onespena.

• ARAU SUBSIDIARIOEN ALDAKETA, SAN KRISTOBAL ‘PINTA ETXEA’ ETA EL BAULAR AUZOAN 
BERE INGURUKO 4. eta 15. ZK.AK ERREKLAFIKATZEKO ETA BIRKALIFIKATZEKO. Egikaritze-
unitate berri bat proposatu da, Mimetizen, eraikinen birmoldaketaren kategorian. Behin 
betiko onarpena 2007/07/06.

• ENKARTERRIKO SUHILTZAILEENTZAKO SISTEMA OROKORREKO PLAN BEREZIA (HIRI-
LURZORUA ETA LURZORU URBANIZAEZINA). Sistema Orokorren Plan Berezi honen xedea 
udalaz gaindiko ekipamendu kolektibo publiko gisa kalifikatzea da (Foru Suhiltzaileen 
Parkea), sailkapen desberdineko lurzoruz osatutako eremua (hirikoa eta urbanizaezina). 
Plan Berezi honek mugatzen duen eremuaren azalera osoa 7.440,76 m2-koa da. Behin 
betiko onespena 2018/10/22.
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Jarduketak hiri-lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian. SNU kategoriak. Otxaran. Geuk egina, UDALPLANean oinarrituta.
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5/
BESTELAKO UDAL PLAN ETA AZTERKETAK.

5.1. KADAGUAKO ERREGE-GALTZADAKO PAISAIAREN EKINTZA-PLANA.

Kadaguako Errege Galtzadako PEP Euskal Autonomia Erkidegoko udalei eta Arabako 
udalerrietako kontzejuei ematen zaizkien diru-laguntzen esparruan idatzi da. Diru-laguntza 
horiek Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuaren 2015eko uztailaren 22ko Aginduan 
argitaratu ziren (2015eko uztailaren 22ko EHAA, 137. zk., asteazkena).

Kadaguako Errege Galtzadako Paisaiaren Ekintza Plana maneiatzeko tresna arina izan nahi 
du dokumentuak. APE horrek, Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuaren 2015eko uztailaren 
22ko Aginduan adierazten den bezala, honako elementu hauek ditu:

• Diagnostikoa. Paisaiaren eta paisaia-dinamiken azterketa (2015ean egina).
• Lortu nahi diren paisaia-kalitateko helburuak.
• Ekintzen definizioa. Jarduketa-programa.

67 

5. OTROS PLANES Y ESTUDIOS MUNICPALES. 
5.1. PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DE LA CALZADA REAL DEL 

CADAGUA. 

El PAP de la calzada Real del Cadagua se redacta en el marco de las subvenciones a los 
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como a los Concejos de los 
municipios alaveses para la elaboración del Planes de acción de paisaje publicadas en la Orden 
de 22 de julio de 2015 de la consejera de Medio Ambiente y Política Territorial (BOPV n.º 137, 
miércoles 22 de julio de 2015).  

El documento pretende ser una herramienta ágil para el manejo del Plan de Acción del Paisaje 
de la Calzada Real del Cadagua. Dicho PAP, tal y como se indica en la Orden de 22 de julio de 
2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, contiene los siguientes 
elementos: 

-  Diagnóstico. Análisis del paisaje y de las dinámicas paisajísticas (realizado en 2015). 

-  Objetivos de calidad paisajística que se persiguen. 

-  Definición de acciones. Programa de actuación. 

 

Delimitación del ámbito de estudio. 

LÍNEAS BÁSICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA PROPUESTOS. 

LÍNEAS BÁSICAS 

1. Relaciones internas y externas del Paisaje: 
 
• Integración y adaptación de las infraestructuras lineales en la mejora de la red 

viaria. 
• Creación de itinerarios y miradores. 
• Integración de las entradas a los núcleos y los bordes en los límites campo-ciudad. 

Azterketa-eremuaren mugaketa.

Hiri Antolamenduko 
Plan Orokorra

HAPO
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PROPOSATUTAKO PAISAIA-KALITATEAREN OINARRIZKO ILDOAK ETA HELBURUAK.

OINARRIZKO ILDOAK

1. Paisaiaren barneko eta kanpoko harremanak:

• Azpiegitura linealak bide-sarea hobetzeko integratzea eta egokitzea.
• Ibilbideak eta begiratokiak sortzea.
• Herriguneetako sarrerak eta ertzak landa-hiri mugetan integratzea.
• Herrigunerako sarrera, Aranguren gunearen eta Zallako erdigunearen artean.

2. Ingurune naturalarekiko harremanak:

• Paisaia-kalitatea duten paisaia naturalak kontserbatzea.
• Espezie autoktonoak nagusi diren baso-paisaia sortzea.
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako paisaia zaintzea.
• Ibai-paisaiak lehengoratzea eta kontserbatzea.
• Ibaiertzeko basoa berreskuratzea eta kontserbatzea, paisaia-lotailu gisa.

3. Kultura-ondarearen alderdiarekiko harremanak:

• Arkitektura tradizionala zaharberritzea eta kontserbatzea, bai eta izaera historiko 
edo erlijiosoa duten eraikuntza-elementuak ere.

4. Landa-eremuarekiko eta hiri-eremuarekiko harremanak:

• Hiri-egitura ordenatu bat sortzea, ondo zehaztutako mugekin.
• Industria-, logistika-, merkataritza-, aisialdi- edo hirugarren sektoreko beste erabilera 

batzuen espezializazioa, lehentasunezkoak ez diren ikus-eremuetan kokatuak.
• Hiri-trinkotzea nagusi den hazkunde-eredu bat ezartzea.

Oinarrizko 4 lerro horien gainean bost HELBURU multzo definitu dira.

1. Kudeaketa-helburuak, paisaiaren baliabideak (ingurumena, kultura, ikusmena, ekonomia, 
turismoa, ekipamendua) behar bezala administratzera bideratzeko.

2. Plangintza- eta hirigintza-helburuak, lurzoruaren erabilera antolatzera eta hura 
eraldatzeko eta kontserbatzeko baldintzak arautzera bideratuak, paisaiaren baliabideak 
hiri-azpiegitura eta -sistemekin integratzeko.

3. Konektibitate-helburuak, paisaiak barneko konexio-fluxuak (paisaiak elkarren artean 
dituen eremu eta azpieremuak) eta kanpokoak (hau da, paisaia udal, eskualde eta eskualde 
mailako gertuko beste elementu batzuekin) bermatzeko duen gaitasuna hobetzeko 
definituak.

4. Kultura-ondarearen helburuak, Kadaguako Errege Galtzadako Paisaiari atxikitako kultura-
intereseko elementuak balorizatzeko eta zabaltzeko, baina baita paisaiaren baliabide 
aktibo gisa txertatzeko ere.
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5. Ingurumen-ondarearen helburuak,natura-interesa duten eremuak zaindu eta hobetzeko 
asmoa dutenak, lurraldeko natura-baliabideak, flora eta fauna barne: biodibertsitatea 
handitzen lan egitea, bai mendian, bai ibaiertzean.

EKINTZEN DEFINIZIOA ETA JARDUN-PROGRAMA.

KUDEAKETA-HELBURUEI BURUZ.

Ekintzak:

• Paisaia Interpretatzeko Plana.
• Kultura-balioa duten elementuak babesteko eskaera.
• Ingurumen-balioa duten elementuak babesteko eskaera.

PLANEAMENDUKO ETA HIRIGINTZAKO HELBURUEI BURUZ.

Ekintzak.

• HAPOn tokiko ondare-intereseko elementuak sartzea.
• Hiri inguruko auzoetako hirigintza tradizionala zaintzea.
• Lurzoruaren erabilera tradizionalen kontserbazioa.
• San Migel eremua Mimetizko hirigune gisa birdefinitzea.

KONEKTIBITATE-HELBURUEI BURUZ.

Ekintzak:

• Tarte arriskutsuak kentzea.
• Terreros-Herrera eta ibilbide nagusia lotuko dituen bidea sortzea.
• Ijalde eta La Mella artean Peña Herreratik ibilbidea sortzea.
• Galtzada Errealaren eta barne-komunikazioko beste ardatz batzuen arteko lotura.
• Paisaiaren kanpoko konektibitatea hobetzea.

KULTURA-ONDAREAREN HELBURUEI BURUZ.

Ekintzak:

• Kultura-ondarea esku hartzeko/balioesteko estrategia orokorra lantzea.
• La Mella eta Terreros multzoaren balioa nabarmentzea.
• La Herrera-Ijalderen ondare-interesa duten elementuak balioestea eta zabaltzea.
• Industria-ondareari balioa ematea, zabaltzea eta erabilera berriak bilatzea.

INGURUMEN-ONDAREAREN HELBURUEI BURUZ.

Ekintzak:

• Ibarrak, laborantza-eremuak eta larreak kontserbatzea.
• Ibai-ibilguak mantentzea, kontserbatzea eta lehengoratzea.
• Ibaiertzeko basoak eta baso autoktonoak berreskuratzea.
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5.2. MIMETIZ ETA ARANGURENGO BIRGAITZE INTEGRATUKO EREMUAK

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2017ko 
eta 2018ko agindu banaren bidez, Zallako udalerriko Birgaitze Integratuko Eremuetarako oro har 
ezarritako finantzaketa kualifikatua Mimetiz herrigunera (2017ko azaroaren 13ko Agindua) eta 
Arangurenera (2018ko azaroaren 28ko AGINDUA) zabaltzea erabaki da. Bi kasuetan, Zallako Udalak 
eskatuta, eta bi hiriguneek ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko 
abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuaren 9.2 artikuluan ezarritako degradazio ekonomiko, 
sozial eta urbanistiko-arkitektonikoko baldintza guztiak zituztelako, area degradatutzat hartzeko.

Mimetizen hainbat gune identifikatu dira, hala nola San Miguel auzoa, Ligeti, La Cantera, 
Lusa, Karmengo auzoa, El Charco, Taramona Hirib. eta Luis Sesé. Eremua mugatzeko irizpidea 
bertan etxebizitza-eraikin zaharrenak sartzea izan da, eta, beraz, birgaitzeko premia handiena 
dutenak eta berritzeko beharrik handiena dutenak. Emaitza eremu etena eta heterogeneoa da. 
Honako hau:

70 

 

Magnitudes básicas: 

•  Superficie: 94.045 m2 (9,4 has). 
•  Población: 2.778 habitantes. 
•  Edad media de la vivienda: 50 años.  
 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE MIMETIZ  
 
Síntesis de objetivos, estrategias y actuaciones: 
 
Objetivo 1: Nuevo modelo de movilidad que dé lugar a un barrio más accesible y 
habitable 
 
• Actuaciones previstas: 
 
01.- Potenciación de itinerarios peatonales de carácter estructurante 
02.- Implantación participada del Camino Escolar en Mimetiz 
03.- Peatonalización del entorno del Ayuntamiento (incluida también en la estrategia 2.1.) 
04.- Reordenación de aparcamientos en la Avda. Lanzagorta 
05.- Reordenación de aparcamientos en las inmediaciones de la estación de tren 
 
Objetivo 2: Mejora del espacio público y las zonas verdes 
 
• Actuaciones previstas: 
 
06.- Programa de reurbanización de espacios públicos 
- 06/1.- Reurbanización del barrio Ligueti 
- 06/2.- Reurbanización del Baular 
07.- Programa de mejora de zonas verdes y fomento de arbolado en el núcleo urbano 
 
Objetivo 3: Búsqueda de un barrio sostenible y eficiente en la utilización de los 
recursos 
 
08.- Ordenanza reguladora del cambio de uso a vivienda de los locales en planta baja 
09.- Puesta en valor de los bajos vacantes de los edificios consolidados 

Oinarrizko magnitudeak:

• Azalera: 94.045 m2 (9,4 ha).
• Biztanleria: 2.778 biztanle.
• Etxebizitzaren batez besteko adina: 50 urte.
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MIMETIZEKO JARDUERA-PROGRAMA

Helburuen, estrategien eta jardueren laburpena:

1. helburua: Auzo irisgarriagoa eta bizigarriagoa ekarriko duen mugikortasun-eredu 
berria

• Aurreikusitako jarduerak:

01.-  Izaera egituratzailea duten oinezkoentzako ibilbideak indartzea
02.-  Mimetizen Eskola Bidea partaidetzaz ezartzea
03.-  Udaletxearen ingurua oinezkoentzat bihurtzea (2.1 estrategian ere sartuta).
04.-  Aparkalekuak berrantolatzea Lanzagorta Hiribidean
05.-  Tren-geltokiaren inguruko aparkalekuak berrantolatzea

2. helburua:  Espazio publikoa eta berdeguneak hobetzea

• Aurreikusitako jarduerak:

06.-  Espazio publikoak berrurbanizatzeko programa
06/1.- Ligeti auzoa berrurbanizatzea
06/2.- Baularrarenberrurbanizatzea

07.-  Hirigunean berdeguneak hobetzeko eta zuhaitzak sustatzeko programa

3. helburua:  Auzo iraunkorra eta eraginkorra bilatzea baliabideen erabileran

08.-  Ordenantza, beheko solairuko lokalen erabilera etxebizitzara aldatzea arautzen 
duena

09.-  Finkatutako eraikinetan hutsik dauden etxabeei balioa ematea

4. helburua:  Genero-ikuspegitik auzo atseginago eta seguruagoa bilatzea. Puntu 
beltzak ezabatzea.

Jarduketa Programan aurreikusitako jarduketen barruan, espazio publikoa berrantolatzeko 
eta hobetzeko zenbait jarduketa hautatu ziren, oso garrantzitsutzat eta eragin handikotzat 
jo zirenak. Honako hauek:

ZK. Jarduera Zenbatespen ekonomikoa
03 Udaletxearen inguru erdi-oinezkoentzako jartzea 836.630€
04 Aparkalekuak berrantolatzea Lanzagorta Hiribidean 409.655€
06/1 Ligeti auzoa berrurbanizatzea 166.787€
GUZTIRA 1.413.072€

Arangurenen, besteak beste, Muñeran auzoa, Mendialde, Los Trabajadores Etorbidea 
eta La Inmaculada auzoa daude. Eremua mugatzeko irizpidea izan da bertan etxebizitza-
eraikin zaharrenak sartzea, eta, beraz, birgaitzeko premia handiena dutenak eta berritzeko 
beharrik handiena dutenak.
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71 

 
Objetivo 4: Búsqueda de un barrio más amable y seguro desde la perspectiva de 
género. Eliminación de puntos negros.  
 
Dentro de las Actuaciones previstas en el Programa de Actuación, se seleccionaron algunas 
actuaciones de reordenación y mejora del espacio público que se consideraron muy relevantes 
y con un impacto elevado. Las siguientes: 
 

 
N
º

 
Actuaci
ó

Estimación 
ó i 

0
3

 
Semipeatonalización del entorno del Ayuntamiento 836.63

0 € 
0
4

 
Reordenación de aparcamientos en la Avda.
L

409.65
5 € 

06/1 
 
Reurbanización del barrio Ligueti 166.78

7 € 
TOTAL 1.413.072 € 

 
En Aranguren se localizan zonas como el barrio Muñeran, Mendialde, Avda Los Trabajadores 
y el barrio La Inmaculada. El criterio para la delimitación del ámbito ha sido incluir en el mismo 
los edificios de viviendas más antiguos y, por lo tanto, más necesitados de rehabilitación y el 
espacio urbano más necesitado de renovación. 
 

 
 
Magnitudes básicas: 
 
•  Superficie: 91.778 m2 (9,18 has). 
•  Población: 1.260 habitantes. 
•  Edad media de la vivienda: 60 años.  
 
 
 

Oinarrizko magnitudeak:

• Azalera: 91.778 m2 (9,18 ha).
• Biztanleria: 1.260 biztanle.
• Etxebizitzaren batez besteko adina: 60 urte.

ARANGURENEN JARDUERA-PROGRAMA.

1. helburua:  Auzo Irisgarriagoa eta bizigarriagoa ekarriko duen mugikortasun-eredu 
berria

• Aurreikusitako jarduerak:

01.-  Izaera egituratzailea duten oinezkoentzako ibilbideak indartzea
02.-  Elizaren ingurua oinezkoentzat bihurtzea (2.1 estrategian ere sartuta).
03.-  Autonomia plazaren ingurua erdi oinezkoentzat bihurtzea
04.-  Aparkalekuak berrantolatzea

2. helburua:  Espazio publikoa eta berdeguneak hobetzea

• Aurreikusitako jarduerak:

05.-  Espazio publikoak berrurbanizatzeko programa
05/1.- San Juan auzoa berrurbanizazioa
05/2.- Inmaculadarenberrurbanizazioa

06.-  Hirigunean berdeguneak hobetzeko eta zuhaitzak sustatzeko programa
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3. helburua:  Ekipamendu-sare bat osatzea, auzoaren ezaugarriekin eta herritarren 
beharrekin bat datorrena.

4. helburua:  Auzo jasangarria eta eraginkorra bilatzea baliabideen erabileran

08.-  Ordenantza, beheko solairuko lokalen erabilera etxebizitzara aldatzea arautzen 
duena

09.-  Finkatutako eraikinetan hutsik dauden etxabeei balioa ematea

5. helburua:  Genero-ikuspegitik auzo atseginago eta seguruagoa bilatzea. Puntu 
beltzak ezabatzea.

Arangurenen ere hautatu ziren espazio publikoa berrantolatzeko eta hobetzeko jarduketa-
proposamenak, oso garrantzitsutzat eta eragin handikotzat jo zirenak. Honako hauek:

ZK. Jarduera Zenbatespen ekonomikoa

02eta 05/1 Elizaren ingurua oinezkoentzat bihurtzea eta San Juan auzoa 
berrurbanizatzea. 455.549€

03 Autonomia plazaren ingurua erdi oinezkoentzat jartzea. 221.516€
05/2 Inmaculadarenberrurbanizazioa. 280.210€
GUZTIRA 957.275€

5.3. UDALAREN LARRIALDI-PLANA

2016an onartu zen, eta ondorengo hauek dira Udalaren Larrialdi Planaren oinarrizko 
helburuak:

• Udal-eremuan larrialdietan esku hartzeko antolamendu-egitura eta prozedurak 
konfiguratzea.

• Udal-eremuan autobabesa sustatzea eta sustatzea.

• Udalerriko arriskuak eta elementu kalteberak identifikatzea eta aztertzea.

• Antzemandako arriskuak saihesteko edo murrizteko prebentzio-neurriak zehaztea.

• Herritarrak arriskuez eta hartu beharreko prebentzio- eta babes-neurriez informatzea 
eta kontzientziatzea.

• Euskadiko Babes Zibileko Lurralde Planarekiko artikulazio-sistemak eta goragoko planen 
zuzendaritza- eta koordinazio-zentroekiko lotura-sistemak ezartzea.

Arriskuak identifikatzeko, arriskuen katalogo hau hartu da kontuan:

• Lurraren mugimenduak. Lurra mugitzeko arriskua izan dezaketen eremuak identifikatzeko, 
GESPLANen (EAEko 1999ko Ingurumen Kartografiaren Sistema) jasotako eremuaren 
kartografia tematikoa erabili da. Hona hemen arriskuak identifikatzeko erabili diren mapak:

- Mapa geologikoa
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- Mapa geomorfologikoa
- Malden mapa

Lehen aipatutako mapak aztertu ondoren, lurra mugitzeko arriskua duten eremu hauek 
hauteman dira:

MT-1 La Barga.
MT-2 Mimetiz Magala.
MT-3 Basoaga.
MT-4 Herrerako haitza.
MT-5 Zokita.
MT-6 Cespa errepidea.
MT-7 Torrejon.
MT-8 Torremaruri.
MT-9 Bilbato.

• Uholdeak. Zallako udalerriaren uholde-arriskua “Uholdeak Prebenitzeko Plan Integralaren 
eta EAEko Hiriguneen Uholde-Arriskuaren Azterketaren” bidez zehaztu da (2001-2005 
urteak), baita Eusko Jaurlaritzak egindako uholde-arriskuko mapekin ere, garai hartan 
egiten ari zen Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialaren lehen 
aldaketa puntualaren ondorioz.

• Baso-suteak. Baso-suteak izateko arriskua duten eremuak identifikatzeko, GESPLANen 
(EAEko Ingurumen Kartografiako Sistema) jasotako gunearen kartografia tematikoa erabili 
da. 1999), zehazki: egungo landarediaren mapa. Baso-landaketak dituzten eremuak dira 
arrisku handienekotzat hartzen direnak.

IF-1 Udalerriko iparraldea MUP 128 (Entradillaren eremua).
IF-2 Bortal mendia eta Monjen mendia, Basoaga.
IF-3 Udalerriko hegoaldea MUP 129.
IF-4 Pedrajak.

• Industria- edo teknologia-jarduera arriskutsuei lotutakoak. Industrialdeak identifikatu 
dira industria-arrisku esanguratsuen artean.

RI-1  PealpackInternacional, S.L.    La Herrera auzoa, z/g
RI-2  CEL       Aranguren auzoa, z/g
RI-3  Zallako EUT.      Labrador Etorbidea (Sollano)
RI-4  Errota zerbitzugunea.     El Baular, 11
RI-5  Fepsa.       Gobeo Ibarra, 9
RI-6  Global Efficiency.     Aranguren La Perenal kalea z/g
RI-7  Hergasa.      Gallardi auzoa 12
RI-8  Cespa.      Las Lagunas z/g
RI-9  Garbigunea eta Zallako transferentzia-planta.  Basoaga

• Salgai arriskutsuak errepidez edo trenbidez garraiatzea.

MP-1 Malabrigo gurutzea.      Malabrigo.
MP-2 Aranguren industrialdera sarrera BI-363-tik.   Perenal auzoa.
MP-3 Autonomia plaza gurutzatzea, Autonomia plaza.   Aranguren.
MP-4 BI-3651, CEL eta Global Efficiencyra sarbidea autobiatik.  Aranguren.
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MP-5 BI-3602, Zallako herrigunean. Nª Sra. del Rosario kalea.
MP-6 ADIF trenbidea.

• Trafikoari eta garraio publikoari lotutakoak.

TP-1 Malabrigo gurutzatzea.      Malabrigo.
TP-2 Autonomia plazako gurutzatzea, Autonomia plaza,   Aranguren.
TP-3 BI-3602, Zallako herrigunean. Nª Sra. del Rosario kalea
TP-4 Ibarra. BI-3636 eta BI-3651 errepideen bidegurutzea.
TP-5 ADIF trenbidea.

• Giza kontzentrazio handiei lotutako arriskuak.

CH-1 Udal Kiroldegia/Zalla zelaia.   Aretxaga auzoa z.g. Euskal plaza; Mimetiz
CH-2 Zine Antzoki.    Trenbide etorbidea
CH-3 Futbol-zelaia.    Nicolás Maria Urgoiti kalea, 6
CH-4 Frontoia.
CH-5 Mimetiz ikastetxe publikoa.
CH-6 Maristak ikastetxea.
CH-7 Udaletxea.
CH-8 Euskadi plaza.
CH-9 Arangurengo Autonomia plaza
CH-10 Arangurengo pilotalekua.   La Inmaculada kalea, 11.

5.4. ZALLAKO UDALERRIKO GIZONEN ETA EMAKUMEEN ARTEKO AUKERA-
BERDINTASUNERAKO EKINTZA POSITIBOKO PLANA.

Zallako Udaleko Emakume Sailak Ekintza Positiboko Udal Plan hau egin zuen, gizonen eta 
emakumeen arteko benetako eskubide-berdintasuna aplikatzeko asmoz, eta horrek ez du esan 
nahi benetako emaitza-berdintasuna lortuko denik. Izan ere, udalerriko emakumeen eta gizonen 
egoera aztertu ondoren, kolektibo horrekiko ezjakintasuna eta sentsibilizazio falta antzeman 
ziren.

Plana une horretan Udala antolatuta zegoen sailetan oinarrituta egituratzen da:

• Hezkuntza eta Gazteria.
• Gizarte Ekintza, Osasun eta Kontsumo Saila
• Kirolak
• Kultura
• Industria, Garraioa eta Ingurumena
• Sustapena eta Nekazaritza.
• Hirigintza.
• Emakumea

Txosten honetan ez ditugu soilik aipatuko hirigintza-plangintza orokorraren 
berrikuspenarekin lotura handiena duten eremuak.
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• Sustapen eta Nekazaritza Sailetik, enplegua eta landako eta artisautzako jarduerak 
sustatzeko helburua nabarmendu behar da, kontuan hartuta udalerriaren ezaugarri 
fisikoak, lurzoru urbanizaezinak bertan duen garrantzia eta historikotzat jo daitezkeen 
hainbat landa-gune daudela.

• Industria, Garraio eta Ingurumen Sailetik, birziklatzearen inguruko kanpainak eta adin 
guztientzako kanpainak egiteko ekintzak.

• Hirigintza Sailetik:

- Hirigintza-plangintzan emakumeen parte-hartzea sustatzeko helburua, beren 
interesak eta beharrak adieraziz.

- Mugikortasun urriko pertsonen edo erosketa-orgen, umeentzako autoen eta abarren 
mugimendua mugatzen duten oztopo arkitektonikoak kentzea, bai kaleetan, bai 
eraikin eta lokalen barruan.

- Udalerriko eremu guztietan, bai erdikoetan, bai periferikoetan, argiztapen eta 
irisgarritasun egokiak daudela ziurtatzea, eta, horrela, emakumeen segurtasuna 
areagotzea bertatik igarotzean.
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6/
UDALERRI MUGAKIDEAK. PLANGINTZA ETA 
INGURUABARRAK.

Zallako udalerria 
Enkarterrietako eskualdeko 
da, Bizkaiako probintzian 
kokatuta. Iparraldean Sopuerta 
eta Galdames udalerriak ditu 
mugakide, ipar-ekialdean 
Gueñes udalerria, hego-
ekialdean Gordexola eta 
mendebaldean Balmaseda. 
Gainera, hegoaldean, Gaztela 
eta Leongo Autonomia 
Erkidegoko Merindadeen 
eskualdeko Valle de Mena 
udalerriarekin (Burgos) egiten 
du muga.

Zallarekin muga egiten 
duten udalerrien artean, 
Gueñes eta Balmaseda dira, 
Zallarekin batera, biztanle 
gehien dituztenak (1.000 
biztanle baino gehiago). Hiri-
lurzoruen azalera handiena Gueñesen du mugakide. Jarduera ekonomikoetarako hiri-lurzoru 
finkatuaren azaleraren zati handi bat udalerri batetik bestera luzatzen da, eta, beraz, bi udalerrien 
artean garapen-eremu estrategikoak partekatzen dira.

Balmasedako udalerriaren eta Zallako udalerriaren arteko hiri-muga, zati batean, Kadagua 
ibaiaren ibaiadarrarekin dago, bertan amaitzen baita, alde batetik, hiri lurzoru finkatu-gabea 
eta bizitegi-erabilerako hiri-lurzoru urbanizagarri sektorizatua (San ignazio), eta bestetik, 
Zallan lurzoru urbanizaezina jarraitzen du ibaiaren ezker aldean, nekazaritza-abeltzaintzako eta 
landazabaleko kategoriako Lurzoru Urbanizaezin gisa. Hala ere, finkatu gabeko eta sektorizatutako 
bizitegi-lurzoru horiek uholde-arriskuko eremuan daude.

BI-636 autobidearen bide-trazaduraren hegoaldean eta ibaiaren eskumaldean, halaber, 
jarduera ekonomikoetarako (Tejera) finkatu gabeko hiri-lurzoruak daude mugakide. Hauek, 
Zallako hiri-lurzoruaren eta Nocedaleko lurzoru urbanizagarri sektorizatuaren jarduera 
ekonomikoen garapenekin bateratzen dira. Lurzoru horiek ezin dira urez bete, eta, beraz, bi 
udalerriak garatzeko estrategikotzat jotzen dira.

Lurralde-kokapena eta udalerri mugakideak

Hiri Antolamenduko 
Plan Orokorra

HAPO
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Galdames, Sopuerta eta Gordexola udalerriek eragin txikiagoa dute Zallako hirigintza-
plangintzan; izan ere, bertako hiriguneak eta jarduera ekonomikoetarako eremuak Zallako 
herrigunetik urrun daude, eta haien artean mugakide diren Lurzoru Urbanizaezinak baino ez 
daude.

GUEÑES

Gueñesko Udal Planeamenduko Arau Subsidiarioak, 2006ko azaroaren 11an behin 
betiko onartuak.

Zalla eta Gueñes udalerrien arteko mugakidetasuna. 
Geuk egina, Visor Geoeuskadik Udalplanekin.

Gueñes eta Zalla udalerrien arteko mugatik, lurzoru gehienak Lurzoru Urbanizaezin 
gisa sailkatutako lurzoruak dira, Güeñes udalerrian “behin betiko erabilerarako bokaziorik ez 
dutenak”, eta Zallan orokorrean, “Nekazaritza Eta Abeltzaintzako eta Landazabala” kategoriakoak; 
iparraldean eta hegoaldean, aldiz, Lurzoru Urbanizaezinaren sailkapena (Baso kategoriakoa) 
Güeñes udalerriko Babes Berezikotzat hartzen da (Paisaiaren babesa).

Güeñes da Zallako udalerriaren mugakide diren hiri-lurzaoru gisa sailkatutako lursailen 
azalera handiena duen udalerria, gehienbat jarduera ekonomikoetarako erabiltzen dena, eta bi 
udalerriak garatzeko lurzorua estrategikoen eremua finkatzen duena.

Arangurengo jarduera ekonomikoetarako hiri-lurzoru finkatuaren industria-lurzoruak, 
Zallako udalerriko bigarren hiri-eremua, Gueñesko udalerrirantz luzatzen dira trenbidearen 
trazaduraren hegoaldean, eta, beraz, bi udalerrien artean izaera industrialeko lur estrategikoaren 
azalera handia partekatzen dute.
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Zalla eta Gueñes arteko eremu mugakidean, Kadagua ibaiaren ibilguaren iparraldean 
garatzen da bizitegitarako hiri-lurzorua. Hala ere, kategoria horretako lurzoruak ez du 
jarraitutasunik bi udalerrien artean, Lurzoru Urbanizaezinaren lurzoruak baizik, “erabilera 
zehatzik gabeko” lurzoru kategoria duena.

Aranguren-Zallako Arangoiti auzoa bizitegitarako hiri-lurzoruaren azken garapena da, 
Gueñes ondoko udalerrira igaro aurretik. Jarraitutasun hori Arangurenen bizitegi-eraikinekin 
eta nekazaritza-ekoizpeneko lurrekin okupatutako lurzatien bidez gertatzen da. Lursail horiek 
Güeñeseko lurzoru urbanizaezinean daude, “ behin betio erabilerarik gabeko” lurzoru-
kategoriarekin. Zati batean urpean gera daitezkeen jarduera ekonomikoko lurzoruen eremu baten 
ondoren, Gueñesko udalerriko bizitegi-lurzoruaren hiri-bilbea hasten da. Beraz, bi udalerrien 
artean ez dago jarraitutasuneko bizitegi-lurzoru estrategikorik.

Konurbazio-espazio horietan, komunikazio eta garraio sistema orokorreko elementuak 
daude, BI-636 autobia eta trenbidea, esaterako.

Bi udalerriak BI-636 Autobidearen bidez konektatuta daude. Autobide horrek udalerriak 
lotzen ditu hegoaldean, hiri-ingurunetik kanpo, eta hiriarteko bidea (BI-3602) ere lotzen du, hiri-
trazadura baldintzatuz.

Trenaren trazadura (Renfe-Adif) bi udalerrien artean doa, Kadagua ibaiaren ibilguarekiko 
ia paraleloan, eta muga fisiko bat sortzen du udalerrien hiri-garapenean.

Zallako udalerrian du eragin handiena trenaren trazadurak. Aranguren-Zallako geltokia 
Zalla eta Gueñes udalerriaren ekialdeko mugan dago.

Zalla eta Gueñes udalerrien arteko mugakidetasuna. Garraio-sareak. 
Geuk egina, Visor Geoeuskadik Udalplanekin.
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SOPUERTA

Sopuertako Udal Planeamenduko Arau Subsidiarioak, 2004ko Urtarrilak 20an behin 
betiko onartuak

Zalla eta Sopuerta udalerrien arteko mugakidetasuna. 
Geuk egina, Visor Geoeuskadik Udalplanekin.

Sopuertako udalerriaren eta Zallako udalerriaren artean lurzoru Urbanizaezin moduan 
sailkatutako lursoruak daude, eta udalerri baten eta bestearen arteko kategorizazioak ez du 
etenik. Zallako udalerrian babes bereziko lurzoru kategorizatuaren azalera handi bat Sopuertako 
baso-lurzorutzat hartuko da, eta alderantziz, Avellanedoko ibaiadarraren eta La Avellaneda 
errepidearen (BI-2701) inguruko lursailak “Babes Bereziko” kategoria hartuko dute Sopuertako 
udalerrian, eta “Nekazaritza eta Abeltzaintzako eta Landazabaleko” antolamendu-kategoriara 
aldatuko dira.

Horrela, Avellaneda auzoa (lurzoru Urbanizaezinean garatzen dena) “Babes Bereziko” 
lurzoru gisa kategorizatutako Sopuertako lurzoruetan; Enkarterrietako Museoa, berriz, kokapen 
berean dauden baina Otxaran auzokoa den beste eraikin batzuekin batera, Zallako udalerriko 
lurzoru Urbanizaezinean dagoen landagunea, “Nekazaritza eta Abeltzaintzako eta Landazabaleko” 
kategoriako lurzoruan dago.

Gainerako mugakide gehienak bi udalerrietako “Nekazaritza eta Abeltzaintzako eta 
Landazabaleko” lurzoruen artean daude, salbu eta Sopuerta udalerriaren hegoaldean, bi udalerri 
horiek “Baso” motakotzat hartzen diren punturen batean.

Sistema orokorrei dagokienez, Sopuerta eta Zalla bide-garraioko azpiegituren bidez 
komunikatuta daude, BI-2701 errepidea Sopuertarantz eta BI-630 errepidea Balmasedatik 
Karrantzara.
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Nabarmendu behar da Zallako udalerriak Sopuertako udalerriak baino afekzio-azalera 
handiagoa duela bide-azpiegituran (La Avellaneda BI-2701 errepidea), eta, gainera, trazadura 
berri bat irudikatzen duela Zallatik igarotzean.

Sopuertak bere hiriguneak eta Zallako herrigunetik urrun dauden jarduera ekonomikoetarako 
eremuak dituenez, eta horien arteko mugakideak Urbanizaezin gisa sailkatutako lurzoruak 
direnez, ez du eragin handirik izango Zallako hirigintza-garapenean.

GALDAMES

Galdamesko Arau Subsidiarioak, 2001eko uztailaren 16ko behin betiko onarpena

Zalla udalerriaren eta Galdamesen arteko mugakidea. 
Geuk egina, Visor Geoeuskadik Udalplanekin.

Zalla eta Galdames udalerriek ez dituzte mugakide diren lurrak, baizik eta hauen mugek 
puntu amankomun bat dute.

GORDEXOLA

Gordexolako Hiri Antolamenduko Plan Orokorra, 1998ko abustuaren 25ean behin 
betiko onartuak

Gordexola eta Zalla arteko lursail guztiak lurzoru Urbanizaezin gisa sailkatzen dira, eta 
Zallako udalerriko lursail guztiak “Babes Bereziko” lursailak dira, eta horien zati bat kategoria 
berekoak dira Gordexolako udalerrian, eta gainerakoa, kategorizazioaren jarraitutasuna hautsiz, 
“Nekazaritza eta  Abeltzaintza eta Landazabala” izatera pasatuz.

Ez dute sistema orokor mugakiderik.
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Beraz, ez dute izango Zallako Hirigintza-Plangintzari eragiten dion eremu estrategikorik.

Zalla eta Gordexola udalerrien arteko mugakidea. 
Geuk egina, Visor Geoeuskadik Udalplanekin.

BALMASEDA

Balmasedako Udal Planeamenduko  Arau Subsidiarioak, 2004/04/05ean behin betiko 
onartuak

Balmaseda eta Zalla udalerria mugatzen duten lurzoru gehienak Urbanizaezin 
gisa sailkatutako lurzoruak dira; hala ere, hegoaldeko lurzoru horien kategorizazioan eten 
nabarmena dago. Balmasedako udalerrian, “Ingurumen Hobekuntzakotzat” hartzen dira; 
Zallan, berriz, “Babes Bereziko” kategoria dute hein handi batean. Kadagua ibaiaren iparraldeko 
lurzoru mugakide urbanizaezinak, neurri handi batean, “Nekazaritza eta Abeltzaintzak eta 
Landazabaleko” kategoriakoak dira, “lurzoru Urbanizaezineko Landa-Gune” multzo bat izan ezik 
(Harria bidean), kategoria hori ez baitu Zallako udalerrian luzatzen.

Balmasedako udalerriaren eta Zallako udalerriaren arteko hiri-muga Kadagua ibaiaren 
ibaiadarrarekin dago neurri batean, bertan amaitzen baita bizitegi-erabilerako hiri-lurzoru 
finkatu gabea eta sektorizatua, eta Zallako udalerriaren lurzoruetan jarraitzen du ibaiaren 
ezkerraldean, “Nekazaritza-Abeltzaintzako eta Landazabaleko” kategoriako lurzoru urbanizaezin 
gisa. Hala ere, finkatu gabeko eta sektorizatutako bizitegi-lurzoru horiek uholde-arriskuko 
eremuan daude.

BI-636 Autobidearen trazaduraren hegoaldean, halaber, jarduera ekonomikoetarako 
finkatu gabeko hiri-lurzoruak daude Nocedal eremuan, bi udalerrien artean luzatzen direnak. 
Lurzoru horiek ezin dira urez bete, eta, beraz, bi udalerriak garatzeko estrategikotzat jotzen dira.
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Eremu hori Balmaseda-Zalla (Enkarterri) Eremu Funtzionaleko LPPak Kadaguaren 
Ardatzean proposatutako Jarduera Ekonomikoen Ardatzaren eragiketa estrategikoaren parte 
da, eta zehazki, bateragarritze-plan bat garatu behar dela ezartzen da, Balmasedako eta Zallako 
udalek batera jardun dezaten jarduera ekonomikoen poligono hori bi udalerrien arteko mugan 
behar bezala garatzeko.

Kasu honetan ere, jarraitasuna dago bi udalerriek antolatzen dituzten garraio-sareko 
sistema orokorrei dagokienez. Autobidea (BI-636 Autobidea) eta trenbidea (Bilbo-Balmaseda 
aldiriak eta Bilbo-León ibilbide luzzea, Renfe-Adif) daude, eta ibaiaren emariaren hegoaldearekin 
paraleloan garatzen dira.

Zalla eta Gordexola udalerrien arteko mugakidea. 
Geuk egina, Visor Geoeuskadik Udalplanekin.

MENA HARANA (BURGOS)

Mena Haraneko Udal Arau  Subsidiarioak, 2008ko apirilaren 18an behin betiko 
onartuak eta 2008/06/05ean BOCLn argitaratuak

Zalla udalerriak, hego-mendebaldean, Gaztela eta Leongo autonomia-erkidegoko Burgos 
probintziako Merindadeen eskualdeko Mena Harana udalerriarekin egiten du muga.

Zallako lursailak, udalerri honekin honekin dituzten muga horretan, “Babes Bereziko” 
kategoria duten lurzoru Urbanizaezinetan sailkatzen dira. Honek bat dator Mena Haraneko Arau 
Subsidiarioek esleitutako lurzoru-sailkapenarekin eta kategoriarekin (Paisaia-balioa duen landa-
lurzoru babestu eta naturala).

Ez dago bi udalerrien artean mugakide den bizitegitarako hiri-lurzorurik edo jarduera 
ekonomikoetarako lurzorurik.
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Ez dago bi udalerriak lotzen dituen sistema orokorrik.

Mena Haraneko Arau Subsidiarioak.
Udalerriaren sailkapena.
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