
“12.2 TORREAGA” EREMUA ETA “1.PUNTANUETA II” SEKTOREARI BURUZKO 
ZUMAIAKO ARAU SUBSIDIARIOEN ALDAKETA 

                ISGA INMUEBLES S.A 

AURREKARIAK 

Landutako eremuan indarrean dagoen hirigintza erregimena 2007ko Martxoak 13an behin betiko onartutako Zumaiako 
AASSen aldaketa puntualean ezarritako izango litzateke. 
 

“12.2 Torreaga” Eremua 
 

• Azalera: 20.157 m²(s). 

• Hirigintza Klasifikazioa: Hiri lurzorua. 

• Erabilera nagusia: Egoitzak 

• Eraikigarritasuna: 
- Egoitzak: 23.595 m²(t). 
- Tertziarioa (Telefónica ekipamenduaren 

birkokapena barne: 2.560 m²(t). 
- Sestraz azpikoa (Sotoak –Trastelekuak): 

16.000 m²(t) 

• Babes ofizialeko etxebizitzen legezko kopurua 1 
Sektorean (Puntanueta II) betetzen da 
 

“1. Puntanueta II” Sektorea 
 

• Azalera: 34.870 m²(s). 

• Hirigintza klasifikazioa: Lurzoru urbanizagarria 

• Erabilera nagusia: Egoitzak  

•  Eraikigarritasuna: 
- Sestra gainetik: 40.800 m²(t) 
- Sestra azpikoak: 8.405 m²(t) 

• Etxebizitza guztiak BOE  

• Desjabetze bidez kudeatzeko sektorea 
 

  
 

Kronologia 
Babes ofizialeko etxeak Torreagatik Puntanuetara lekualdatzeko adostutako udal hirigintza akordioa (2006 Maiatzak 9) 
“12.2 Torreaga” eremua antolatzeko Hirigintza plan espeziala ( 2007ko Otsailak 16) 
Diputazioak eraikitako biribila (2008) 
Hirigintza Jarduera programa ( 2010 Otsailak 8) 
Aurrera eraman ezinean aurrez onartutako hirigintza akordioaren aldaketa (2010 Ekaina) 
“12.2 Torreaga” eremuko Birpartzelazio proiektuaren behin betiko onarpena (2011 Ekainak 22) 
 
PROPOSAMENAREN HIRIGINTZA HELBURUAK 

 
Gaur egun indarrean dagoen planeamenduaren ikuspuntuaren funtsak Torreaga eta Puntanueta eremuen arteko harremana 
nahi eta nahiezkoa du.  Eremu hauen arteko ezberdintasunak, nola bakarka aztertuz berezkoa duten garrantzia eta 
zailtasunak bakoitza bakarka garatzea gomendatzen du, aurrera atera ahal izateko. 
 
Egoera honen aurrean, 2006AN adostutako hirigintza akordioan ezarritako helburuak birplanteatu egin dira eta gaur egun 
akordio berri batera heldu dira alde guztiak, ondorengo ardatzekin: 
 

• Aurrera eramatea ezinezkotzat emanez, adostutako hirigintza akordioak bertan behera uztea. 

• Torreaga eta Puntanueta II eremuen arteko harremana bertan behera uzten da 

• Eremu bakoitzak bere gutxieneko etxebizitza kopurua bermatu beharko du 

• Hiri antolamenduan gaur egun indarrean dagoen araudia kunplitu beharko da.

 PROPOSAMENAREN ARKITEKTURA HELBURUAK 

Aurrekaria

 

 

 Proposamen Berria 

 

 
 
 

• Hiri antolamendu irekiagoa lortzea helburu. Frontoi efektua ekiditea inori bizkarra ez ematearren. 

• Denboran faseka aurrera egin ahal izateko aukera bilatu.  Gaur egungo beharrei erantzun 

• Eremuan gaur egungo oinezko ibilbideak barneratu. 

• Ibaiaren aurrealdean 1500m2 dituen udal ekipamendua sortzea 
 
ORDENAZIOZ KANPOKO ERAIKINAK 

 

 
 
 



“12.2 TORREAGA” EREMUA ETA “1.PUNTANUETA II” SEKTOREARI BURUZKO 
ZUMAIAKO ARAU SUBSIDIARIOEN ALDAKETA 

                ISGA INMUEBLES S.A 

PROPOSAMENA 

• Egoitzak : (249 Etxebizitza ) 
o Babestutako etxebizitzak: 

▪ (20%) BOE erregimen orokorreko babes ofiziala: 4.719 m² 
▪ (20%) UET Udal etxebizitza tasatuak: 4.719 m² 

o (60%) Etxebizitza libreak: 14.157 m² 

• Guztira: 23.595 m²(t). 

• 3. Sektoreko erabilpena: 500 m²(t). 

•  Udal ekipamendua: 1500m²(t). 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
       
 
                                                                  


