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Gure herriotako hiri-antolamendu planak hiri utopikoak marrazteko prozedurak besterik ez dira. Plangintzaren araudiak
eta onartuak izateko prozedura luzeek ez dute lortzen hiriantolamendua aurrera ateratzeko behar bezalako eraginkortasuna. Lurraldea antolatzeko sistema zaharkitu hori anker bihurtzen dute etorkizuneko hiria marraztuta ikusteko teknikari
eta agintarien beharrek.
Udalen eremuen itxura antolatuko duten irizpideak irudikatzea
eta baldintzatzea izan beharko luke hiri-antolamendu planen
izaerak.
Teorian, udal-arduradunek eragile bilakaturik teknikari talde
bati egindako eskaria izaten da hiri-antolamenduaren lehen
urratsa. Udalerriko informazioa biltzeaz gain, talde horrek
osatzen du hirigintza-araudiak eta irizpide autonomikoek
ezarritako baldintzei egokitutako udal-araudia.
Hau da, herri-antolamendua egiten da hauteskundeen
ondorioz udalaren ardura lortzen duen taldeak erabakitako
irizpide eta beharren arabera.
Udalaren etorkizuna baldintzatuko duten erabakiak ezartzen
ditu teknikariz eta adituz osaturiko lantalde batek. Baldintza
horiek errespetatu beharko dituzte udalak eta, aldi berean,
hirigintza jorratzen duten partikular eta eragile pribatuek.
Beraz, hirian edo landa-lurrean, zer eta nola egin daitekeen
nork erabakitzen du?

XX. mendearen amaieran hasi ziren, hiri-plangintza sistematiko horiekiko kritikak. Argudioak asko ziren. Alde batetik, ez
zirudien lurraldea antolatzeko erarik egokiena. Bestetik, hiria
ez zen paper batean marraztu zitekeen egitasmo bat. Alegia,
gizarteak, ingurumenak, ekonomiak, industriak eta abarrek
izaten zituzten aldaketak ezin ziren baldintzatu hiri-antolaketa
batek zuen egitura zurrun eta mugiezin baten bitartez.
XXI. mendeko lehen hamabostaldian sartzera goazenean,
badirudi hiri-antolaketa egiteko sistema aldatzetik urrun gaudela, are konplexuago bihurtu baita. Sei hilabete eta urtebete
bitartekoak izaten dira erabakiak hartu eta onartzeko prozedurak. Hori guztia, egoerarik baikorrenean.
Hiri-antolamendu planak bi urteko luzera izan dezakeen
lan-prozesua bihur daiteke. Udalaren aginduz, teknikariek
egindako proposamena prestatzen denetik, erakunde publikoen lehen onespena lortu arte. Ondoren, hiritar eta erakunde
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pribatuen alegazioak eragindako aldaketek plana beste urte
betez luza dezakeen onarpen-prozedura irekitzen dute.
Horrela, marrazten da hiriaren irudia. Alegia, ideia hutsa
izan daitekeen hiri utopikoa.

Hiri-antolamendurako prestatutako agiriaren onespenaren
prozesua bukatu gabe egonda ere, 4 urte igaro ondoren,
hauteskundeen ondorioz udal-gobernua alda daiteke. Hori
gertatzen bada, aurreko udal-gobernuak proposaturiko hiriantolaketa hankaz gora jar dezakete, aurreko udal-gobernuak
eskatutako lantaldeak egindako hiri-antolamendu utopikoan
murgildu ere egin gabe.
Hiriaren neurria handia bada, hiri-antolamenduak 10 urteko
iraupena izaten du. Nahiz eta prozesua lasaiagoa eta eraginkorragoa izan daitekeela pentsatu, hori ere ez da bide errazagoa.
Hiri-antolamendua egin duen lantaldea berbera izanda ere,
10 urtetan aldaketa sakonak gerta daitezke. Denbora tarte
horretan aldatu egiten dira ekonomiaren eta hiriaren beharrak,
plangintza zaharkitu egiten da, eta, gainera, bukatu gabe dago
ordu arte marraztutakoa. Adibidez, industria-lur eremuak
etxebizitza-lur eremu bihur daitezke, eta landa-lur babestuak
industriagune; babestuak zeuden eraikinak, babesik gabe utzi,
«kultur etxe» bat egokitzea bideragarri bihurtzeko edota biztanleriak eskaturiko beste edozer burutazio bideratzeko «plan
bereziak» sortzen dira nonahi.
Hiri-antolamendua utopia huts bihurtzeraino; hiria bukaezin
bihurtzen du teknikariek hiria amaituta irudikatzeko nahi horrek. Ez da hori utopia bideratzen duen arrazoi bakarra.
Hiri-antolamendu plangintzak eta «lur-antolaketa legedia»k
baimentzen dute nolanahi aldatzea erabakitako antolamenduaren baldintzak. Alegia, hiri-antolaketa onartuta eta legeztatuta
egonda ere, lekuko aldaketak onartzen dira, zatikako planen
edota xehetasun-azterlanen bitartez. Plangintza onartua duen
udalarekin adostuta, eragile partikularrek eragin ditzakete
aldaketak. Udal-plangintzak berak eskaintzen ditu baliabideak
nahieran plangintza bera aldatzeko.
Zertarako, beraz, hiri-hazkundea planifikatzeko beharra?
Zertarako marraztu etorkizuneko hiriak gero nolanahi eta
noiznahi aldatzeko baliabideak jarriak baldin badaude?
Hiriak bere hazkunde-prozesu «natural» eta «anarkiko»ari jarraitu besterik ez badio egiten?
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Nahikoa plangintza direlakoan nago lur-legedian, hiritartzearaudiak eta autonomia-lurraldeko antolaketa-irizpideek
ezarritako baldintzak. Alegia, hiri-eremuan eta ingurumena
babesteko guneetan ukiezinak izan beharko luketen eremuak
zehaztea eta horietan izan beharko liratekeen babes-irizpideak
ezartzea.

Beste era batera esanda, hiri-plangintzan ezingo litzateke
etorkizuneko hiri-hazkundea programatu, hori «kristalezko
bolatxo»ari galderak egitea litzateke. Hiri-plangintza babestu
beharreko ingurumen-antolaketara mugatu beharko litzateke,
besterik gabe hiri-hazkunderako egokiak ez diren lur-eremuak
zehaztuaz.

Nire ustez, hiri-plangintzek hiriaren sorkunde anarkikoa mugatu eta kontrolatzeari ekin beharko liokete besterik gabe.

Beraz, hiri-hazkundea muga daiteke baliabide naturalik ez
duten lur-eremuetara. Baliogabeko lur-eremu horietara muga
daiteke hiriaren sorkuntzarako plan berezia.

Hiri-hazkundeari dentsitatea, alturak, kutsadura eta hornidura-mugak ezartzeak hiriguneen sormena mugatzeko eta
bideratzeko balio dezake. Hau da, herri-hazkundea mugatu
eta kontrolatu, herri-hazkunde «utopikoak» proposatu eta
marraztu ordez.
Garaiko eta lekuko araudiari kasu eginez «zatikako plan» edo/
eta «plan berezi» modura bideratuz, eragile publiko eta pribatuek egin ditzatela behar dituzten eskariak hiri-hazkundeari
forma emateko. Horiek baitira hiria aldatzeko eragileek dituzten beharrak, baliabideak eta justifikazioak. Hiri-plangintzak,
beraz, eragile horiei mugak jartzeko bakarrik egon beharko
lukeelakoan nago, ez hiri-plangintza diru-iturri bihurtzeko.
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Zergatik ez da orain arte hiri-hazkundearen sistema kolokan
jarri?

Nire ustez, horrek hankaz gora jarriko lukeelako udalen
finantzaketa. Gaur arte, udalen diru-sarreren kopuru handi bat
lurraren antolaketaren ondorioz sorturiko baimen-kudeaketan
oinarritzen delako. Erabilera-baimen eta eraikuntza-baimenengatik udalak tasak jartzen dituelako.
Lurraldea errespetu handiagoarekin zainduko genukeelakoan
nago, biztanleen zergak kudeatzeko gaitasuna eta baliabideak
udal-herrienak izango balira. Utopia.
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