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1. SARRERA 

Berriatuko Udalak 2003-2007 legegintzaldian Hirigintza Plan Orokorraren aurrerakina 
landu zuen. Aurreko plana 1994. urtean onartu zuen Udalak eta nahiko zaharkitua 
zegoen; batetik, azken urteetako garapenaren ondorioz lur urbanizagarria agortuta 
zegoelako eta, bestetik, plan horrek ez zituelako lege eta araudi berrien eraginak 
jasotzen.  

Landutako aurrerakinak ez zuen harrera ona izan herritarren artean, herriaren hazkuntza 
handiegia jasotzen zuelako besteak beste. Hori dela eta, 2007an Udalaren osaera 
aldatzean, talde berriak herritarren parte-hartzea sustatzea erabaki zuen eta aurrerakin 
berria lantzea.  

Horretarako, honako urrats hauek eman dira:  

- 2007. urtean herri-batzarrak egin ziren kaleka, auzoka eta taldeka, herritarren 
iritziak jasotzeko. 

- 2008. urtean herritarrekin bi batzar egin ziren eta aurrerakinaren inguruko 
inkesta ere pasa zitzaien ekarpen gehiago jasotzeko. 

- 2009. urtean arkitekto-taldea lanean hasi zen berriro ere, herritarren eta Udalaren 
ekarpenak, beharrak eta nahiak kontuan hartuta aurrerakin berria lantzeko. 

- 2010. urte hasieran aurkezpen publikoa egin zen, herritarrei emandako urratsen 
berri emateko asmoz. Halaber, udaleko taldeak eta arkitekto-taldeak lanean 
jarraitu zuten eta urte bukaeran Udalak ontzat eman zuen landutako aurrerakina. 

- 2011ko otsailaren 16an hirigintza-planaren aurrerakina aurkeztu zaie herritarrei 
eta euren ekarpenak jaso dira. Otsailetik apirilera herritarrek ekarpen gehiago 
egiteko edo zalantzak argitzeko arkitektoarekin egoteko aukera ere izan dute.  

Txosten honetan 2011. urtean egindako prozesua eta herritarrengandik jasotako 
ekarpenak bildu ditugu. Prozesuaren azalpenean, aurrera begirako lan-ildoak edo 
urratsak ere azaltzen dira.  
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2. Helburuak 

Hona hemen prozesuaren helburu orokorra:  

Berriatuko Hirigintza Plan Orokorraren aurrerakina lantzerakoan herritarren 
parte-hartzea bermatzea, dinamika berri eta iraunkor batean oinarrituta. 

Helburu zehatzak, berriz, honakoak dira:  

- Herritarren nahiak eta irizpideak Hirigintza Plan Orokorrean kontutan hartu eta 
aztertuko direla bermatzea eta herritarrei jakinaraztea. 

- Hirigintza Plan Orokorraren erredakzio-lanetan une jakin batzuetan herritarren 
iritziak jasotzeko urratsak/metodologia definitzea. 

- Herritarrei helarazten zaien informazioa modu ulergarrian biltzea/jasotzea. 

- Herritarren ekarpenak aztertzeko eta aurrerakinari segimendua egiteko organo 
edo egitura soziala osatzea (Hirigintza Mahaia). 



 

 5 

 
3. Prozesuaren azalpena 

Sarreran aipatu bezala, aurrerakinaren lanketan herritarrek parte hartzeko une eta modu 

ezberdinak egon dira: herri-batzarrak, inkesta, etab. Atal honetan 2011, urtean 

egindakoak agertzen dira.  

3.1. Aurrelanak 

Aurkezpen-ekitaldiaren prestaketan Udaleko ordezkariek (alkatea, zinegotziak eta 

arkitektoa) eta Elhuyar Aholkularitzako teknikariek hartu zuten parte. 3 bilera egin 

genituen eta horietan ekitaldiko edukiak, metodologia eta baliabideak zehaztu genituen.  

3.2. Aurkezpen-ekitaldia (2011-2-16) 

Aurkezpenera 20 lagun inguru etorri ziren eta saioak honako atalak izan zituen:  

- Prozesuaren aurkezpena. Elhuyar Aholkularitzako teknikariek prozesua bera 

aurkeztu zuten: orain arte emandako urratsak eta hemendik aurrera egitekoak. 

Egun horretan bertan herritarren ekarpenak jasoko genituela jakinarazi zitzaien 

etorritakoei, baina maiatzera bitartean bestelako parte hartzeko guneak ere 

zabalduko zirela: batetik, Udaleko arkitektoarekin zalantzak argitzeko edo euren 

iritziak adierazteko aukera egongo zela otsailetik apirilera bitartean (asteazken 

arratsaldetan) eta, bestetik, Udaleko ordezkari eta herritarren artean hirigintza-

mahaia osatuko zela, jasotako ideiak eta ekarpenak aztertzeko.  

- Aurrerakinaren aurkezpena. Elhuyar Aholkularitzako teknikariek aurrerakinaren 

helburu orokorrak edo oinarriak azaldu zituzten: 

• Herri-nortasuna, izaera eta identitatea mantentzea. 

• Modu orekatuan haztea (%2ko hazkundea) eta lurra ahalik eta gutxien 

okupatzea. 

• Herritarren bizitza-kalitatea hobetzea. 

Ondoren arkitektoak zehatzago azaldu zuen zer den hirigintza-planaren 

aurrerakina, etxebizitzen dentsitatearen inguruko adibide zehatzak eman zituen, 

eta lur urbanizagarri eta ez urbanizagarriaren planoak aurkeztu zituen.  

- Herritarren ekarpenak jasotzea. Aurkezpenaren ondoren, lau taldetan banatu 

ziren herritarrak eta aurrerakinari ekarpenak egin zizkioten. Horretarako, 
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aurrerakinaren laburpena izan zuten euskarri moduan (eranskin moduan 

txertatuta dago laburpen-orria).  

Lantalde horietan egindako lana sozializatu egin genuen ondoren. Talde 

bakoitzeko ordezkariak aurrerakinari buruzko iritzi, proposamen eta ekarpenak 

azaldu zituen. 

- Saioaren balorazioa. Bukatzeko saioa hitz baten bidez baloratu genuen. Hona 

hemen esandako batzuk: ondo, positiboa, aberatsa, parte hartu, interesgarria, 

aukera eman, zabaldu, herriagatik, berba egiteko aukera, egokia, pozgarria, 

argibidea, hobetuz goaz.  

3.3. Aurkeztu ondorengo urratsak 

Aurkezpen-ekitaldian eta arkitektoarekin egindako hitzorduetan jasotako ekarpenak 

aztertzea izango da ondorengo lana. Horretarako, Udalak hirigintza-mahaia sortu nahi 

du maiatzera bitartean. Mahai horren egitekoa izango da aurrerakina lantzen eta osatzen 

jarraitzea, herritarren proposamen eta ekarpenak kontuan hartuta.  

Hurrengo urratsa mahai horren funtzionamendua zehaztea izango da; hau da, zenbat 

batzar egingo dituen eta ze maiztasunekin, zeintzuk izango diren lantaldearen funtzio 

zehatzak, bileren planteamendu metodologikoa, osaera… 

Ekitaldian bertan mahai horretan parte hartzeko prest dauden herritarren datuak jaso 

genituen. Guztira 18 herritarrek eman zuten izena. Udala herritar hauekin harremanetan 

jarri da hirigintza mahaia eratzeko batzar batera deituaz.  

Halaber, Udalak hirigintza-planaren aurrerakina ikusgai jarri du, prozedura 
administratiboari jarraiki.  

Bukatzeko, hauteskundeen ondoren, Udaleko egungo lantaldeak hurrengo lantaldeari 
egindakoaren berri emango dio. Hurrengo udal-taldearen esku geratuko da maiatzetik 
aurrerako dinamika zehaztea eta aurrerakinaren inguruan ebatzitakoak herritarrei 
jakinaraztea.  
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4. Aurrerakinari egindako ekarpenak 

Atal honetan, otsailaren 16ko aurkezpen ekitaldian jasotako herritarren ekarpenak, 

iritziak eta proposamenak bildu ditugu. Oro har, herritarrek ondo ikusi dute aurkeztutako 

proposamena, eta azken urteetan egindako ekarpenak kontuan hartu direla sentitzen 

dute. Zentzu horretan, batzuen iritziz, aurrerakina atzeratzea garrantzitsua izan da. 

Denbora asko pasa dela uste duenik ere izan da.  

4.1. Hazkundea eta lurraldearen okupazioa 

Aurrerakinaren helburua lurraldea definitzea da, eta herritarrek ondo ikusten dute lurra 

ahalik eta gutxien okupatzea. Helburu hori lortzeko, aurrerakinak hazkunde naturala (%1) 

baina apur bat gehiago kontuan hartzea proposatzen du eta %2ko hazkundea 

aurreikustea (hortaz, 150-200 etxe inguru eraikitzeko aukera egotea). Proposamen hori 

ontzat eman dute herritarrek, nahiz eta hasiera batean batzuei kopuru horrek inpresioa 

egin dien. Dena den, aurreko aurrerakinak baino hazkuntza txikiagoa aurreikusten du 

egungo aurrerakinak, eta ekitaldira etorritako herritarrak ados daude aldaketa horrekin. 

Okupazio hori herriaren erdi-gunean egitea proposatzen du aurrerakinak, gune urbanoa 

osatzen eta borobiltzen joateko eta espazio hutsak eta etenak ekiditeko. Okupazioa 

jarraikortasunaren ikuspegi horretatik egitea logikoa da herritarren ustez. Herriari 

batasuna ematea nahi dute eta biribiltzen eta forma ematen joatea ona dela diote. 

Dena den, zalantza bat ere sortu da okupazioarekin lotuta: hiri lurzoru bezala terreno 

gutxi kalifikatuz gero, lur horren prezioa igo egingo da? 

4.2. Etxebizitza-politika 

Esan bezala, kopuru aldetik aurrerakin berriaren planteamendua bat dator herritarren 

proposamenarekin.  

Aurrerakinean etxebizitza-kopuru hori jasotzerakoan, kontuan hartu dira dentsitatea eta 

bideragarritasuna ere. Azken urteetan eraikitako familia bakarreko etxebizitzek herriari 

mugak jarri dizkiote eta etorkizunera begira bestelako etxebizitza-eredu bat aplikatu 

behar dela diote herritarrek. Dentsitate handiko etxeek beren alde on eta txarrak dituzte; 

ez dira estetikoak herritarren ustez, baina okupazioa murrizteko baliagarriak dira. 

Batzarrera etorri ziren batzuen iritziz, 6 etxebizitzako blokeak politak dira, eta hori izan 

daiteke hemendik aurrerako etxebizitzak eraikitzeko eredua. Beste batzuk 12 

etxebizitzako blokeak ere aipatu zituzten. 
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Bestetik, herritarren ustez garrantzitsua da etxeen tamainari dagokionez barietatea 

egotea eta, beraz, tamaina ezberdineko etxebizitzak eraikitzea. Bloke berean 70metroko 

eta 90 metroko etxeak egon daitezke, esate baterako, behar ezberdinei erantzuteko.  

Egungo egoerari buruzko azterketak ere egin beharko lirateke: batetik, herrian zenbat 

etxe huts dauden aztertu beharko litzateke eta horiei irtenbidea eman; bestetik, herrian 

etxebizitza babestua zenbatek behar duten eta mota hori eskuratzeko baldintzak 

zenbatek betetzen dituzten ere aztertu beharko litzateke, ondoren etxebizitza babestuen 

kopurua zehazteko.  

Bestelako proposamenik ere egon da: alokairua sustatzea. Herritar batzuen iritziz, 

Udalak lurrak erosi beharko lituzke, bertan etxeak egin eta errentan ipini (alokairu 

sozialaren bidetik).  

4.3. Azpiegitura eta ekipamenduak 

Alor honetan hainbat ekarpen egon dira. Oro har, herritarrentzat garrantzitsua da 

Berriatua herri erakargarria izatea eta jendeak berton bizitzeko gogoa izatea. Horretarako 

herria zerbitzuz hornitu behar da, arlo soziokulturala elikatu, etab. Hona hemen egindako 

ekarpenak:  

� Eskolaren kokaleku berria egokia da. Etorritakoen ustez, eskolak garrantzia 

handia du, eta herriko gune erreferenteetako bat izan behar du. Integrazioan ere 

asko laguntzen du.  

� Eskola inguruan komertzioak irekitzeko aukera aurreikustea, gerora erdigunea 

izan daitekeelako. 

� Kultura-gune bateratua sortzea. Egun lokal txikiak erabiltzen dira horretarako eta 

sakabanatuta daude. Urbanizazio berri bat egin ondoren, Udalak lokal bat 

hartzen du bertan eta hori erabiltzen da ondoren herriko kultura-taldeentzat. 

Alderdi soziokultural hori zaintzea garrantzitsua da gainera herritarrentzat, 

herrian dinamika bat sortzen duelako eta herria erakargarri bihurtzen du. 

� Herri-guneko industriei irtenbidea emateko, etxebizitzetarako erabiltzea edo tailer 

txikiak edo zerbitzuak irekitzea, hau da, aukerak zabalik uztea. 

� Zaharren egoitza. 

� Etorkizuneko beharretarako prestatzea, zerbitzuen ikuspegitik.  

� Kioskoa kentzea. 

� Aparkaleku arazoari irtenbidea ematea. Herri erdian edo sarreran parking handi 

bat egitea proposatu da, esate baterako.  
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� Herri-guneko espaloiak hobetzea. 

� Eskualde mailako ikuspegia lantzea eta kontuan hartzea. Zerbitzu batzuk 

eskualde mailakoak izan beharko lirateke.  

4.4. Bestelakoak 

Lantalde batzuetan egun herrian dauden korapiloei buruz ere jardun dute. Herritarrek 

lehen dauden korapiloak askatzea proposatu dute (panaderixi, esate baterako).  
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5. Eranskinak 

 

 

5.1. Aurrerakinaren laburpen-orria 

AURRERAKINA LANTZERAKOAN KONTUAN HARTUTAKO OINARRIAK: 

- Herritarren bizi-kalitatea hobetzea 

- Lurra ahalik eta gutxien okupatzea 

- Herriaren izaera mantentzea, eta horretarako poliki, progresiboki eta modu 
ordenatuan haztea, inguruko herrien auzo edo “lo hiri” bihurtu gabe .  

AURRERAKINAREN HELBURU OROKORRAK: 

1) Herri-nortasuna, izaera eta identitatea mantentzea (paisaia, ingurugiroa, ondare 
arkitektoniko-kulturala,…) 

2) Herria modu orekatuan haztea eta horretarako etxebizitza-programa kontrolatua 
garatzea 

3) Jarduera ekonomikoetarako lurraren eskariari modu kontrolatuan erantzutea, 
eta lur industrialerako gune egokiak identifikatzea (bai irisgarritasunaren 
ikuspegitik, baita ingurumenaren ikuspegitik ere). 

4) Gune urbanoa osatzen eta borobiltzen joatea, hau da, okupazioa herri erdian 
egitea, espazio hutsak eta etenak ekidinez, eta jarraikortasuna emanez.  

LAN-ARDATZAK:  

Lurraldearen antolamendua: 

- Baso-eremuak mantentzea eta, oro har, ingurunearen kalitatea 
zaintzea, baina ez soilik arlo produktibotik begiratuta. Ingurune hori 
Berriatuaren ezaugarri eta identitatearen elementu garrantzitsua da. 

- Basoak berritzerakoan espezie autoktono eta errendimendu altuko 
espezieen arteko oreka bultzatzea. 

- Natur baliabideak babestea eta baserriaren bideragarritasuna 
bultzatzea, paisaia eta ingurua mantentzeko beharrezkoak baitira. 

- Lurraldea aisialdirako eta turismorako ere erabiltzea eta horretarako 
paisaia-eremuak, erriberak, ondare historiko, arkitektoniko eta 
kulturalak identifikatzea, berritzea eta horietara iristeko bideak 
egokitzea. 
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- Kalitatezko turismoa eta turismo jasangarria sustatzea, 
nekazalturismoetako eta itsasbazterreko eskaintza ugarituz eta 2. 
etxebizitzetarako guneak mugatuz. 

- Azpiegiturak hobetzea eta horretarako baliabideak ezartzea. 

- Herriarentzat interesgarriak diren guneak identifikatzea eta herriaren 
beharrizanetara egokitzea. 

- Plan sektorialetan eta Lurraldeko planetan ezartzen dena betetzea, 
ingurunea babesteari dagokionez.  

Etxebizitza-politika: 

- Berriatuko etxebizitza-beharrari eta kanpo eskaera gutxi batzuei 
erantzutea izango da helburua. 

- Etxebizitza-kopurua ezartzerako orduan, hazkunde naturala (% 1 
inguru) eta mugikortasuna hartu dira kontuan: populazioaren %2ko 
hazkundea hartu da oinarri moduan.  

- Herri-gunean 150-200 etxebizitza eraikitzeko aukera izatea.  

- Batez beste hektareako 30-40 etxebizitza eraikitzea. 

- Etxebizitzen % handi bat babestuak izatea. 

- Etxeen gehienezko altuera etxabea (beheko solairua) + 3 pisutakoa 
izatea (salbuespenak salbuespen, baina 2 pisutik jaitsi gabe).  

Jarduera ekonomikoak: 

- Herri-gunetik kanpoko industriguneek hedatzeko aukera minimoa 
izatea. 

- Herri-guneko lur industrialen erabilera zabalik uztea, jarduera 
ekonomikoetarako mantentzeko edota etorkizunean etxebizitzak 
eraikitzeko. 

- Industriarako lur egokiak identifikatzea.  

Ekipamenduak 

- Eskolarentzat egoitza berria aurreikustea. 

- Egungo ekipamenduen erabilera egokitzen joatea, premien arabera. 
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- Aparkaleku arazoak dauden tokietan beharrezko azterketak egitea. 

Ondarea 

- Ondare arkeologiko, arkitektoniko eta etnografikoen zerrenda 
egitea eta berau mantentzeko eta babesteko araudia garatzea. 

Azpiegiturak 

- TDT antena berriaren kokapena aztertzea. 

- Herriko bideen inbentarioa plan orokorrean integratzea eta erabilera 
arautzea ordenantzen bidez. 

 

 


