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LEHENENGO TITULUA: XEDAPEN OROKORRAK 

 

1. Artikulua: Xedea 

Hirigintzako Arau hauen xedea da Plan Berezi honetan mugatutako eremuko lurzoruen eta eraikuntzen 
erabilera arautzea; arau horiek eraenduko dute eremuaren hedadura guztian, indarrean sartzen diren 
unetik aurrera. 

Araudi honetan jasotako xedapenez gain, eta horietan biltzen ez den alderdi guztietarako, 
aplikagarriak izango dira Lurzoru Urbanizaezinean aplikagarriak diren Hirigintzako Arauak eta 
Andoaingo Hiri-antolamenduko Plan Orokorreko Arau Orokorren V. eta VI. Tituluetan jasotako 
ingurumena, paisaia eta natura babesteko Arauak ere. 

 

2. Artikulua: Aplikazio-eremua  

Antolamenduko Plan Berezi hau planean bertan definitutako eremurako izango da aplikagarria 
indarrean sartzen denetik aurrera; hain zuzen ere, Andoaingo Hiri-antolamenduko Plan Orokorreko 
Leitzaran Landa-parkeari dagokion NU.02 eremuan, eta Leitzaran Ibaia Kontserbazio Bereziko 
Eremuaren mugapenaren barruan sartzen diren Leitzaran ibaiaren ibilguan eta ezkerreko ibaiertzeko 
lurzoruen zerrendan –215/2012 Dekretua, urriaren 16koa, eskualde biogeografiko atlantikoko 
hamalau ibai eta estuario Kontserbazio Bereziko Eremu izendatzen eta kontserbazio-neurriak onartzen 
dituena–, Unanibia zubiaren eta Villabona udalerriarekiko mugaren arteko zatian, eremuaren 
hegoaldeko muturrean. 

 

3. Artikulua: Indarrean sartzea eta indarrean egoteko baldintzak 

1.- Antolamenduko Plan Berezia behin betiko onartzeko erabakia argitaratu eta hurrengo egunean 
sartuko da indarrean, eta indarrean jarraituko du bere zehaztapenak, legez ezarritako 
eskakizunekin, osorik edo partzialki aldatzen diren arte, edo erabat indargabetzen diren arte, 
hala ezartzen duen goragoko plangintza-tresna bat onestearen ondorioz. 

2.- Antolamenduko Plan Bereziaren agiriaren zehaztapenetako batzuk baliogabetzeak, bertan 
behera uzteak edo aldatzeak ez die gainerakoei eragingo, baldin eta hauetakoren bat 
aplikaezina bihurtzen ez bada ezabatu denarekiko bateragarritasun edo dependentziagatik. 

 

4. Artikulua: Antolamenduko Plan Berezia osatzen duten agiriak eta haiek araudietan duten 
eragina 

1.- Ondorengo agiriek osatzen dute Plan Berezi hau: 

A AGIRIA. MEMORIA 

B AGIRIA. BETEARAZPENA ANTOLATZEKO ETA KUDEATZEKO JARRAIBIDEAK 

C AGIRIA. GARAPENERAKO HIRIGINTZAKO ARAUDIA 

D AGIRIA. BIDERAGARRITASUN EKONOMIKO-FINANTZARIOAREN AZTERKETA 

E AGIRIA. PLANOAK 

Plan Berezi honetako arauen edukia berau osatzen duen agiri-multzoak definitzen badu ere, 
agiri hauek dira hirigintza-jarduera arautzeko berariazko eginkizuna dutenak: Antolamenduko 
Planoak –E agiria–, Hirigintzako Arau hauek eta Egikaritzea Antolatzeko eta Kudeatzeko 
Jarraibideak. Ondorioz, agiri horien zehaztapenetara egokitu beharko da nahitaez hirigintza-
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jarduera. 

Gainerako agiriak informaziozkoak edo azalpenezkoak dira; beraz, aurrez aipatutakoekiko 
kontraesanik balego, haiek izango dute lehentasuna. 

Halaber, eskala ezberdinetako planoen artean hirigintzako zehaztapen jakin baten definizioan 
kontraesanik balego, eskala xehatuagoan egindako planoetan ezarritakoak izango du 
lehentasuna. 

Hirigintzako araudi honen euskararako itzulpenarekiko kontraesanik balego, gaztelerazko 
jatorrizko testuak izango du lehentasuna. 

2.- Hirigintzako arau hauetan agertzen ez diren kasu orokorretan, Andoaingo Hiri-antolamenduko 
Plan Orokorrari dagozkien ordenantzek eraenduko dute. 

 

 

BIGARREN TITULUA: HIRIGINTZAKO ARAUBIDEA 

 

1. Kapitulua: Lurzoruaren kalifikazio xehatuaren araubidea 

 

5. Artikulua: Hirigintzako erabilerak 

Hirigintzako erabileren edukia eta sistematizazio orokorra Antolamenduko Plan Bereziko “Hirigintzako 
Arau Orokorrak” deritzon B agiriaren 10. eta 11. artikuluetan ezartzen dena da, ondoren Plan 
Bereziaren eremuko ezarpena arautzeko. 

6. Artikulua: Kalifikazio-araubide aplikagarriaren definizioa 

Plan Berezi honek antolatutako eremua Hiri-antolamenduko Plan Orokorrean ezarritako kalifikazio-
araubide globalaren mende dago.  

Hori garatuz, Plan Bereziaren xede den Landa-parkearen eremua kapitulu honetan definitzen den 
kalifikazio-araubide xehatuaren mende dago, Plan Berezi honetako “Zonakatze Xehatua” PO.01 
Planoan ezarritako zonakatze xehatuaren arabera. 

7. Artikulua: Zonakatze-kodea 

NU.02 –Leitzarango Landa-parkea– eremuaren zonakatze xehatua “erabilera xehatuko eremuen” 
ondorengo zerrendara egokitzen da: 

1. Ibai-ibilguak eta babes-ertzak   

2. Babes Berezia –Leitzaran Ibaia KBE–  

3. Komunikazioko bide-sareak 

 - Tokiko bide-sarea (GI-3091 errepidea) 

 - Landa-bideak 

4. Landa-lurreko espazio libreak 

  - Astialdi eta aisialdi-guneak 

5. Gizarte-ekipamenduak 
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6. Baso-eremuak  

7. Nekazaritza eta abeltzaintzako eta landazabaleko landa-eremuak 

 

8. Artikulua: Zonakatze xehatuaren mugapenari dagozkion zehaztapenen arauekiko lotura 
eta horietan onartutako tolerantziak. 

Interes orokorreko arrazoi objektiboetan oinarrituta –Udalak ebaluatuko ditu, hala badagokio–, Plan 
Berezi hau garatzen duten proiektuek egokitzapenak jaso ditzakete antolatutako eremuen mugetan, 
eremu horien zatiak gehituz edo kenduz; hala ere, inola ere ezingo da eremu horien azalera % 10ekoa 
baino portzentaje handiagoan handitu edo txikitu. Halaber, ezingo da gehitu edo kendu beren eremu-
mugapenaren azaleraren % 10a gainditzen duen azalera duen lursailik. 

Plangintza orokorreko zehaztapenak kontuan hartuta, portzentaje horiek handitu ahal izango dira 
lurraldearen egitura organikoari dagozkion elementuen mugak birdefinitzeko helburuz. 

Eremu osoan, obra-proiektuek aldatu egin dezakete Komunikazioetako eta Zerbitzuen Azpiegituretako 
sistema orokorren eta tokiko sistemen elementuen zonakatzea, trazaduraren eta elementuen osaera 
xehatuaren berregokitzapenak ahalbideratzeko. 

Proiektu honetan ezarritako eremuen mugapenaren egokitzapenak ez badaude aurreko epigrafeetan 
adierazitako mugen barruan, egokitzapen horiek Plan Bereziaren aldaketatzat joko dira ondore 
guztietarako, eta horren araberako espedientearen formulazioa beharko dute. 

 

2. Kapitulua: ERREGULAZIOA EREMUKA 

Zonakatze xehatua PO.01 Zonakatze xehatua deritzon planoan jasotzen dena da. 

Eremu xehatuei aplikatzekoa den eraikitzeko eta erabiltzeko araubidea eremu horietako bakoitzerako 
aplikagarria den erabiltzeko eta eraikitzeko araubide orokorraren bitartez osatzen da, alde batetik; 
eta, bestalde, eta hala badagokio, Arau Partikularretan eremu jakin bakoitzerako ezarritako 
zehaztapen partikularren bitartez. 

Definitutako eremuetarako aplikagarria den eraikitzeko eta erabiltzeko araubide orokorra: 

9. Artikulua: Ibai-ibilguak eta babes-ertzak   

Definizioa:  

Leitzaran ibaiaren eta Ubaran eta Malo errekastoen (Leitzaranen ibaiadarrak) ibilguek eta babeserako 
ibaiertzek osatutako eremua; babeserako ibaiertz horiek identifikatu dira Ibaien eta Erreken Ibaiertzak 
Antolatzeko (Kantauri isurialdea) EAEko Lurraldeko Arlo-planean –1998ko abenduaren 22an onetsi zen 
behin betikoz– araututako hirigintzako osagaiaren arabera. 

Oro har, horien tratamenduak izan behar du gai horri dagokionez indarrean dagoen legerian zein 
Lurraldeko Arlo-plan horretan ezarritako irizpideei egokitutakoa. 

Jabaria:  

- Ibai-ibilguakerabilera publikoko eremuei dagokien izaera izango du, jabari publiko 
hidraulikoaren barruan sartzen den zatian,. 

- Aldi berean, ibilgu horien babeserako ibaiertzek, jabari publiko horren kanpoko aldean, 
erabilera pribatuko edota ondare-erabilerako eremu baten berezko izaera izango dute, plangintza 
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honetan edota lurralde-antolamenduko tresnetan jasotako aurreikuspenek erabilera publikoko 
eremutzat jotzera daramatzaten kasuetan eta zatietan izan ezik. 

Eraikitzeko araubidea: 

Arloko dagokion legeriak baimendutako eraikuntzak soilik eraikitzea baimentzen da. Urari buruzko 
uztailaren 20ko 1/2001 Legean xedatutakoa, testu bategina eta Ibaien eta Erreken ibaiertzak 
antolatzeko EAEko Lurraldeko Arlo-plana beteko dira. 

Erabiltzeko araubidea: 

-Onartutako erabilerak: 

- Lurraldeko elementuak –ibai-ibilguak–. 

- Ingurumena babesteko erabilerak. 

- Indarrean dagoen arloko legeriak baimendutakoak (Urari buruzko Legea, Ibaien eta Erreken 
ibaiertzak antolatzeko Lurraldeko Arlo-planak, etab.). Ur-emakiden uretako bizitzarako 
gutxienezko beharrezko ur-emaria errespetatu behar dute. 

- Aisialdi-erabilerak, baldin eta bateragarriak badira eremua babesteko helburuekin. 

- Bere berariazko balioekin lotutako jarduera zientifikoak eta zabalkunderako jarduerak. 

- Jabari publiko hidraulikoari lotutako gaur egun dauden instalazioak eta ekipamenduak.  

- Arrantza, baimendutako baldintzetan. 

- Uretako jolas-jarduerak, baldin eta bateragarriak badira eremua babesteko helburuekin. 

- Espazio libreen erabilerak, baldin eta bateragarriak badira eremua babesteko helburuekin. 

- Azpiegituren erabilerak, baldin eta bateragarriak badira eremua babesteko helburuekin. 

- Eremua babesteko helburuekin bateragarriak diren beste erabilera batzuk. 

- Komunikazio-erabilerak –oinezkoentzako pasabidea, landa-parkeko ibilbideak lotzea eta horiei 
jarraitutasuna emateko helburua izango duena–. Pasabideek 100 urteko itzuleraldiko 
uholdegarritasun kota gainditu beharko dute, eta proiektuak kokalekurik egokiena aztertu 
beharko du, ibaiaren eta ibaiertzen gaineko inpaktua minimizatzeko. 

- Bertako flora eta faunako espezieak sartzea, EAEko Natura Kontserbatzeko 16/1994 Legean 
xedatutakoaren arabera. 

-Debekatutako erabilerak: 

- Ibilgua edo ur-bazterrak aldaraztea dakarten ekintzak, ez bada gaur egun dauden 
instalazioak eta ekipamenduak –jabari publiko hidraulikoaren erabilerari lotutakoak– 
mantentzeko eta ordezteko edo, beharrezkoa balitz, landa-parkearen ibaiertz biak 
konektatzeko beharreko zubiak edo pasabideak egikaritzeko. 

- Landarediaren osaera edo egitura aldaraztea, ibilgura eroritako zuhaitzak edo adarrak 
kentzea, gaixorik edo egoera txarrean dauden aleak kentzea edo hildako adarrak inaustea 
izan ezik, urek aske zirkula dezaten. 

- Bertakoak ez diren baso-flora eta baso-faunako espezieak sartzea. 

- Urak degrada edo kutsa ditzaketen solidoak edo likidoak isurtzea. 
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- Aurrez aipatutako modalitateetan sartzen ez diren, baina naturarekin eta landa-inguruneko 
eta eremu honetako berezko helburuekin bateragarriak ez diren erabilerak. 

 

10. Artikulua: Babes Berezia –Leitzaran Ibaia KBE– 

Definizioa:  

Leitzarango Landa-Parkea deritzon NU-02 eremu barruko eremua, Leitzaran Ibaia Kontserbazioko 
Eremu Berezi izendatutakoa (ES2120013, Red Natura 2000), eskualde biogeografiko atlantikoko 
hamalau ibai eta estuario Kontserbazio Bereziko Eremu izendatzen eta kontserbazio-neurriak onartzen 
dituen urriaren 16ko 215/2012 Dekretuaren bitartez. 

KBEan egin nahi den edozein jarduketak edo jarduerak eremu hori Kudeatzen duen Organoaren aldez 
aurretiko baimena izan beharko du nahitaez, beharrezkoak izan daitezkeen arloko bestelako baimenez 
gain.  

Jabaria:  

- Ibai-ibilguak, jabari publiko hidraulikoaren barruan sartzen den zatian, erabilera publikoko 
eremuei dagokien izaera izango du. 

- Aldi berean, ibilgu horietako babeserako ibaiertzek, jabari publiko horren kanpoko aldean, 
erabilera pribatuko edota ondare-erabilerako eremu baten berezko izaera izango dute, plangintza 
honetan edota lurralde-antolamenduko tresnetan jasotako aurreikuspenek erabilera publikoko 
eremutzat jotzera daramatzaten kasuetan eta zatietan izan ezik. 

Eraikitzeko araubidea: 

Eraikitzeko araubidea izango da eskualde biogeografiko atlantikoko hamalau ibai eta estuario 
Kontserbazio Bereziko Eremu izendatzen eta kontserbazio-neurriak onartzen dituen urriaren 16ko 
215/2012 Dekretuan (Hirigintzako Arau hauen I. Eranskina) zein uraren arloan indarrean dauden 
legezko xedapenetan (Urari buruzko Legea, Ibaien eta Erreken ibaiertzak antolatzeko Lurraldeko Arlo-
plana, etab.) ezarritako zehaztapenen ondoriozkoa. 

Erabiltzeko araubidea: 

-Baimendutako erabilerak:  

- Eskualde biogeografiko atlantikoko hamalau ibai eta estuario Kontserbazio Bereziko Eremu 
izendatzen eta kontserbazio-neurriak onartzen dituen urriaren 16ko 215/2012 Dekretuan 
(Hirigintzako Arau hauen I. Eranskina) jasotako erabilera eta jarduera orokor eta 
partikularrekin lotutako jarraibide eta araubideetan definitutakoak. 

 

-Debekatutako erabilerak:  

- Aurreko atalean jasotzen ez direnak  

 

11. Artikulua: Komunikazioko bide-sareak  

11.1 Tokiko bide-sarea (GI-3091 errepidea) 

Definizioa:  
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GI-3091 foru errepidea, tokiko sareari dagokiona (sare grisa); hirigunetik Otietako eremura doa, eta 2 
kilometroko luzera dauka.  

Jabaria:  

 -Publikoa(GFA) 

Eraikitzeko araubidea: 

Ez dago baimenduta eraikitzea. 

Erabiltzeko araubidea: 

-Baimendutako erabilerak: 

- Motordun eta motorrik gabeko ibilgailuen errepideko zirkulazioa. 

- Kamioien zirkulazioa, landa-parkearen erabilerarekin bateragarria izan dadin administrazioak 
egokitzat jotzen dituen mugekin. 

- Aparkalekuak. 

- Oinezkoen eta bizikleten zirkulazioa 

- Gipuzkoako Errepideen Foru Arauan ezarritakoak. 

-Debekatutako erabilerak:  

- Aurreko modalitateetan jasotzen ez direnak 

 

11.2 Landa-bideak 

Definizioa:  

Landa-parke barruko asfaltatutako edo asfaltatu gabeko bideen, bidezidorren eta mendi-bideen sarea 
da. 

Jabaria:  

-Publikoa/Pribatua, erabilera publikoko zortasunarekin. 

Eraikitzeko araubidea: 

Ez dago baimenduta eraikitzea.  

Erabiltzeko araubidea: 

-Baimendutako erabilerak: 

- Oinezkoentzako eta bizikletentzako pasealekua. 

- Zerbitzu-azpiegituretako erabilerak, soilik sestra azpian eta landa-baso ingurunearekin 
bateragarriak diren modalitateetan, baldin eta horiek ezartzea beharrezkoa bada eta duten 
interes publikoagatik justifikatzen badira. 

-Debekatutako erabilerak:  
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 -Aurreko modalitateetan jasotzen ez direnak 

- Motordun ibilgailuen zirkulazioa, nekazaritzako, abeltzaintzako eta basogintzako 
erabileretarako eta eremuan dauden etxebizitza eta instalazioetara iristeko erabilerarako izan 
ezik. 

 

12. Artikulua: Landa-espazio libreak. Aisialdi-eremuak. 

Definizioa:  

Herritarrek erabiltzeko eta gozatzeko egokitutako gunea. Landa-parkean Otietako gunea mugarriztatu 
da.  

Jabaria:  

-Publikoa. 

Eraikitzeko araubidea: 

Ez da baimentzen eraikuntzarik eraikitzea, zerbitzu-azpiegituren guneak izan ezik, soilik sestra azpian 
eta landa-baso ingurunearekin bateragarriak diren modalitateetan, baldin eta horiek ezartzea 
beharrezkoa bada eta duten interes publikoagatik justifikatzen badira. 

Erabiltzeko araubidea: 

-Baimendutako erabilerak: 

 - Espazio libreen erabilerak, horien erabilera osagarriak barne. 

 - Astialdi eta aisialdiko jolas-erabilerak. 

- Ingurumena kontserbatzea eta hobetzea. 

- Landa-parkeetan garatu beharreko jarduerak eta erabilerak arautzen dituen Udal 
Ordenantzan araututakoak (GAO, 1996-05-24) 

-Debekatutako erabilerak: 

Aurrez aipatutako modalitateetan sartzen ez diren erabilerak, naturarekin eta landa-inguruneko eta 
eremu honetako berezko helburuekin bateragarriak ez direnak. 

 

13. Artikulua: Gizarte-ekipamenduko eremua 

Definizioa:  

Gizarte-ekipamenduko erabilerak ezartzera bideratutako eremua; hor sartzen dira lotutako 
eraikuntzak eta instalazioak ere.  

Jabaria: 

-Publikoa 

Eraikitzeko araubidea: 
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-Plan Berezi honetan gizarte-ekipamenduko eremurako jasotzen diren arau partikularrek arautua (V. 
Titulua, 50. artikulua). 

 

Erabiltzeko araubidea: 

-Baimendutako erabilerak: 

- Eremuko naturarekin lotutako gizarte-ekipamendua (landa-parkearen interpretazio-gunea…) 

 - Kirol-ekipamendua (arrantza-eskola, etab.) 

 - Espazio libreak. 

 - Ingurumena kontserbatzea eta hobetzea. 

 - Hirugarren sektoreari dagozkion erabilerak, kirol, ostatu eta ostalaritzako modalitateetan 
(aterpetxea, piknikgunea…). 

- Etxebizitza: jardueraren zaintzailearentzako etxebizitza bat egoki daiteke, eremuak hartuko 
dituen ekipamendu-erabileren edota hirugarren sektoreko erabileren erabilera osagarri gisa 
soilik, eta erabilera horretara lotuta egongo da erregistro bidez. Nolanahi ere, horretarako 
baimena emateko beharrezko baldintza izango da aldez aurretik justifikatzea etxebizitza hori 
beharrezkoa dela, hari lotutako jardueraren izaerarekin. 

- Aparkalekuak 

- Zerbitzu-azpiegituretako erabilerak, soilik sestra azpian eta landa-baso ingurunearekin 
bateragarriak diren modalitateetan, baldin eta horiek ezartzea beharrezkoa bada eta duten 
interes publikoagatik justifikatzen badira. 

- Debekatutako erabilerak: 

- Aurrez aipatutako modalitateetan sartzen ez diren erabilerak, naturarekin eta landa-
inguruneko eta eremu honetako berezko helburuekin bateragarriak ez direnak. 

 

14. Artikulua: Baso-eremuak 

Definizioa: 

Basogintzako erabilerarako joera garbia erakusten duten lurrak (malkartsuak, arriskuak, ibarren 
babesa, etab.), zaindu eta indartu beharreko balioekin. 

Jabaria:  

- Dagozkion ondoreetarako, erabilera pribatuko edota ondare-erabilerarako eremuen berezko 
izaera izango du gune horrek. 

Eraikitzeko araubidea: 

- Ez da baimentzen eremu horretan eraikuntza berririk eraikitzea. 

Erabiltzeko araubidea: 

-Baimendutako erabilerak: 
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- Basogintzako erabilerak. 

- Ingurumena babesteko erabilerak. 

- Bere berariazko balioekin lotutako jarduera zientifikoak eta zabalkunderako jarduerak. 

- Zerbitzu-azpiegituretako erabilerak, soilik sestra azpian eta landa-baso ingurunearekin 
bateragarriak diren modalitateetan, baldin eta horiek ezartzea beharrezkoa bada eta duten 
interes publikoagatik justifikatzen badira. 

-Debekatutako erabilerak:  

- Aurreko modalitateetan sartzen ez direnak 

 

15. Artikulua: Nekazaritza eta abeltzaintzako eta landazabaleko landa-eremuak 

Definizioa:  

Beren gaitasun edafologiko, topografiko eta orientazioko gaitasunengatik, nekazaritzako eta 
abeltzaintzako erabilerak eta lurraren ustiakuntza ahalbideratzen dituzten landa-guneak. 
Nekazaritzako jarduerak eta landa-inguruneko eraikuntzen presentziak –horietako gehienak bizileku 
iraunkorrak– humanizatutako lurralde mota da. 

Jabaria: Pribatua. 

Eraikitzeko araubidea: 

Plan Berezi honetan Nekazaritza eta abeltzaintzako eta landazabaleko landa-eremuetarako jasotzen 
diren arau partikularretan araututakoa (VI. Titulua. 51 artikulua): 

- Planak finkatzen dituen eraikin guztietan birgaitze- eta eraberritze-lanak egiteko baimena 
ematen da, baimendutako erabilerak ezartzeko.  

- Oro har, ez da baimentzen eremu horretan eraikuntza berririk eraikitzea edo daudenak 
handitzea, arau partikularrean berariaz baimentzen ez bada. 

 

 Erabiltzeko araubidea: 

- Baimendutako erabilerak: 

- Nekazaritza eta abeltzaintzako ustiakuntzari dagozkion erabilerak (nekazaritza eta 
abeltzaintzako eta landazabaleko landa-eremuen araudi partikularrean araututakoak), 
debekatutako erabilera gisa deklaratutakoak izan ezik 

  

- Basogintzako erabilerak, baldin eta ez bada lurrak nekazaritzako ustiakuntzarako duen 
gaitasuna asaldatzen. 

- Ingurumena babesteko eta hobetzeko erabilerak  

- Astialdiko eta aisialdiko erabilerak, horretarako gaur egun egokituta dagoen Olazarreko 
eremuan soilik.   

-Landa-erabilerak ez diren beste batzuk: 
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- Bizitegi-erabilera autonomoak (nekazaritza eta abeltzaintzako eta landazabaleko 
landa-eremuen araudi partikularrean araututakoak). 

- Hirugarren sektoreko erabilerak (nekazaritza eta abeltzaintzako eta landazabaleko 
landa-eremuen araudi partikularrean araututakoak). 

- Gizarte-ekipamenduko erabilerak (nekazaritza eta abeltzaintzako eta landazabaleko 
landa-eremuen araudi partikularrean araututakoak). 

- Zerbitzu-azpiegituren erabilera: lehendik daudenak finkatzen dira –ur-emaria 
neurtzeko estazioa, garraiorako linea elektrikoak, etab.–. Zerbitzu-azpiegituren 
erabilera berriak baimentzen dira, soilik sestra azpian eta landa-baso ingurunearekin 
bateragarriak diren modalitateetan, baldin eta horiek ezartzea beharrezkoa bada eta 
duten interes publikoagatik justifikatzen badira. 

- Debekatutako erabilerak:   

- Aurreko modalitateetan jasotzen ez direnak  

- Berariaz debekatzen dira nekazaritzako eta abeltzaintzako erabilerak edo horien erabilera 
osagarriak nekazaritzako industriaren, abeltzaintzako ustiategi intentsiboen, negutegien, lore 
eta landareen haztegien –ez bada lurrean bertan landatzen– eta aisialdiko baratzeen 
modalitateetan. 

 

3. Kapitulua: HIRIGINTZAKO ANTOLAMENDUARI GAINJARTZEN ZAIZKION 
BALDINTZATZAILEAK 

Hirigintzako plangintzaren ondoriozko hiri-antolamendua ondorengo artikuluetan identifikatutako 
elementu eta errealitate anitzak tratatzeko araubidearen zehaztapen arautzaileek osatzen dute; horien 
ezaugarriek eta inguruabarrek justifikatu egiten dute horiek modu berezian kontuan hartzea, bai 
horiek zaintzeko eta kontserbatzeko, bai berreskuratzeko edo hobetzeko, bai kentzeko. 
 

Errealitate eta elementu horiei eta horiek tratatzeko parametro arautzaileek osatzen duten multzoari 
deitzen zaie hirigintzako antolamenduari gainjartzen zaizkion baldintzatzaileak. 

Gainjarritako baldintzatzaile horien jatorria dago udalerriko hirigintza-plangintza baino goragoko 
mailakoak diren legezko xedapenetan –behar bezala eta behin betikoz onetsitako lurraldea 
antolatzeko tresnak barne– edo plangintza honetan bertan.  
 

Horregatik hain zuzen ere, baldintzatzaile horien arau-izaera edota arau-lerruna edo izaera 
orientagarria kasu bakoitzean ezartzen dena da, bai legezko xedapenetan –lurralde-antolamenduko 
aipatutako tresnak barne–, bai Hiri-antolamenduko Plan Orokorrean, bai eta hori garatzeko 
sustatutako Plan Berezi honetan ere. 

Baldintzatzaile horien xede diren lurralde-eremuak Plan honetako “E. Planoak” deritzon agiriko 
“Hirigintzako antolamenduari gainjarritako baldintzatzaileak” planoan jasotakoak dira. 
 

Nolanahi ere, baldintzatzaile horien jatorria hirigintzako plangintza baino goragoko arau-mailako 
xedapenetan edota tresnetan baldin badago, horiek bete beharko dira, are eragindako eremuen 
identifikazioari eta mugapenari dagokionez.  

Horregatik hain zuzen ere, Plan Berezi honetako aipatutako planoan jasotako mugapena beste 
xedapen edo tresna batzuetan jasotakoaren erreferentzia edo irudikapen hutstzat joko da, baldin eta 
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Plan honek, berariaz halaxe adierazten den kasuetan, ez badu dagozkion baldintzatzaileek eragindako 
eremuaren hedapen handiagoa planteatzen. 

Hirigintzako antolamenduari gainjarritako baldintzatzaileak tratatzeko araubide orokorra 
baldintzatzaileen ondorengo oinarrizko modalitateen bereizkuntzaren bitartez sistematizatzen da: 

- Erabilera publikoko mendiak 

- Balio agrologiko handiko eremuak 

- Bertako baso-masak babesteko eremuak 

- Uholde-arriskuko eremuen mugapena 

- Ibai-ibilguak eta horien babeserako ibaiertzak   

-Komunikazio-sarearen babes-eremua 

- Ingurumena hobetzeko eremuak 

-Natura-espazioak eta interes bereziko elementuak: 

-Leitzaran Biotopo Babestuko Babes-eremu periferikoa 

-Arkeologia-presuntzioa 

- Korridore ekologikoak 

 

16. Artikulua: Erabilera publikoko mendiak 

Definizioa:  

Modu erabakigarrian hainbat helburu lortzen laguntzen duten mendi publikoak dira; hala nola, 
higaduraren aurrean lurzorua babesten, erregimen hidrologikoa erregulatzen, klima aldaketaren aurka 
borrokatzen, dibertsitate biologikoa kontserbatzen, basoetako sute-arriskuei aurre egiten, paisaia 
kontserbatzen eta landa-eremuetako biztanleriari eusten. 

Gipuzkoako Mendien 7/2006 Foru Arauak (GAO, 2006-10-26), Mendiei buruzko 43/2003 Legeak (BOE, 
2003-11-22) eta hura aldatzen duen 10/2006 Legeak (BOE, 2006-04-29) arautzen dituzte Gipuzkoako 
Erabilera Publikoko Mendiak; baita eskualde biogeografiko atlantikoko hamalau ibai eta estuario 
Kontserbazio Bereziko Eremu izendatzen eta kontserbazio-neurriak onartzen dituen urriaren 16ko 
215/2012 Dekretuan ezarritako baso-erabilerari dagozkion jarraibideek ere. 

Eraikitzeko araubidea 

Ez da baimentzen eraikuntza edo instalazio berririk.   

Erabiltzeko araubidea: 

-Baimendutako erabilerak: 

 - Basogintza-erabilera 

 -Ekosistema hobetzeko eta kontserbatzeko erabilerak 

- “Andoaingomendia mendiaren baso-antolamendua (2009.1dE UP)” agirian ezartzen direnak.  
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- Eskualde biogeografiko atlantikoko hamalau ibai eta estuario Kontserbazio Bereziko Eremu 
izendatzen eta kontserbazio-neurriak onartzen dituen urriaren 16ko 215/2012 Dekretuan 
ezarritako baso-erabilerari dagozkion jarraibideetan ezartzen direnak. 

- Zerbitzu-azpiegituretako erabilerak, soilik sestra azpian eta landa-baso ingurunearekin 
bateragarriak diren modalitateetan, baldin eta horiek ezartzea beharrezkoa bada eta duten 
interes publikoagatik justifikatzen badira. 

 

-Debekatutako erabilerak:  

- Aurrez aipatutako modalitateetan sartzen ez diren erabilerak, naturarekin eta landa-
inguruneko eta eremu honetako berezko helburuekin bateragarriak ez direnak. 

 

17. Artikulua: Balio agrologiko handiko eremuak 

Definizioa:  

Nekazaritzako balio handiena dutenak; beraz, kontserbatu beharrekoak dira. 

Eraikitzeko araubidea: 

Eremu horiek kokatzen diren eremu xehaturako ezarritakoa. Nolanahi ere, ezarri nahi diren jarduketek 
eta eraikuntzen eremu horietan eragin zuzena izan ez dezaten edo, hala badagokio, eragin horiek 
minimizatzeko beharrezko neurriak sustatuko dira. 

Erabiltzeko araubidea: 

-Baimendutako erabilerak: 

- Lurren gaitasun agrologikoari eustea helburu duten erabilerak eta jarduerak, nekazaritzako 
jarduerak barne. Bateragarritzat jotzen dira eremu horietako nekazaritzako ekosistemak eta 
paisaiak zaintzea ziurtatzen duten erabilerak.  

- Aisialdiko eta astialdiko erabilerak. 

- Zerbitzu-azpiegituretako erabilera berriak, soilik sestra azpian eta landa-ingurunearekin 
bateragarriak diren modalitateetan, baldin eta horiek ezartzea beharrezkoa bada eta duten 
interes publikoagatik justifikatzen badira. 

- Debekatutako erabilerak: 

- Lurraren gaitasun agrologikoa deuseztatzen duten erabilerak eta jarduerak eta, oro har, 
abenduaren 22ko 390/1998 Dekretuan onartutako nekazaritzako jardunbide egokien 
Kodearen aurka doazenak. 

 

18. Artikulua: Bertako baso-masak babesteko eremuak 

Definizioa:  

Zuhaizti babestuko areatzat jotzen dira bertako zuhaitzak nagusi diren baso-masak, biodibertsitatea 
mantentzeko eta konektibitate ekologikoko eginkizunak betetzen dituztenak.  PO.02 “Baldintzatzaile 
gainjarriak” planoan identifikatutakoak dira area horiek. 
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Aipatutako eremuen babes-eremua zuhaitzen adaburutik edo kanpoko mugan kokatutako zuhaitz-
multzoetatik zenbatuta –edo, zuhaitzak ez diren beste formazio batzuen kasuan, eragindako eremuaren 
kanpoko mugatik aurrera– 10 metroko zabalera edo zerrendaraino hedatuko da. 

Eraikitzeko araubidea: 

- Ez da baimentzen eremu horretan eraikuntza edo instalazio berririk eraikitzea. 

- Ez da baimentzen itxiturarik, baldin eta ez badira erabiltzen tamaina ertaineko faunaren 
pasabiderako egurrezko hesolak, abereentzako sare iragazkorraz. 

Erabiltzeko araubidea: 

-Baimendutako erabilerak:  

- Basogintzako erabilerak 

- Ingurumena kontserbatzea eta hobetzea.  

- Espezie aloktono inbaditzaileak desagerraraztea. 

- Garbiketako eta bakanketako mozketak, bertako basogintzako masak hobetzera 
bideratutakoak 

- Basogintzako baliabidearen arrazoizko ustiakuntza justifikatuko duten mozketak, horri 
dagokionez beharrezkoak izan daitezkeen baimenak gorabehera, eta beti ere, jatorrizko baso-
masaren birsorkuntza bermatzen bada.  

- Sasiarteak garbitzea, suteak prebenitzeko, dauden zuhaitz-formazioak edo larreak birsortzeko 
edo landaresiak mantentzeko neurri gisa soilik. 

- Muga eta ezpondetako berezko landaredia kontserbatzea eta sustatzea. 

- Espezie aloktonoz osatutako landaresiak kentzea eta bertako espezietako landaresiz ordeztea. 

- Tamaina ertaineko ugaztunentzako itxiturak, egurrezko hesolaz eta abereentzako sare 
iragazkorraz.  

- Basogintzako jardun jasangarriak: inausketako hondakinak edo egurrak modu egokian 
tratatzea, ongarrien eta gai fitosanitarioen erabilera mugatzea, lurrak kontserbatzeko 
jardunbideak, etab. 

Gaian eskumena duen Administrazioak ezarritakoa izango da aipatutako baso-masak tratatzeko 
araubide orokorra (bakantzeak eta garbiketak; suebakiak; etab.). 

-Debekatutako erabilerak:  

- Mozketa eta esku-hartze suntsitzaileak edo degradatzaileak. 

- Ibilgu publikoen ibaiertz eta ur-bazterretako zuhaiztiak eta zuhaixka-landarediak moztea, 
garbiketak eta hobekuntzak egiteko esku-hartzeak izan ezik –horietarako ere baimena 
beharko da–. 

- Habiak dituzten edo basa-faunako espezieen habitat diren zuhaitzak eta zuhaixkak moztea 
edo eraustea. 

- Landaresi biziak eta mugak kentzea edo degradatzea, bertako espeziez osatuta daudenean. 

- Landaredia kontrolatzeko sua erabiltzea. 
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- Lurrak luberritzea. 

Edozein arrazoirengatik –are ustekabean– erabat edo partzialki suntsitu diren zuhaizti babestuko 
areak eta baso-masak erregeneratu egin beharko dituzte haien titularrek, jatorrizkoen antzerako 
ezaugarriekin. 

 

19. Artikulua: Uholde arriskuko eremuen mugapena 

Definizioa:  

Baldintzatzaile honek eragina dauka NU-02 eremuan dauden ibai-ibilguen handitzeengatik gertatutako 
uholde-arazoen edo –arriskuen eragina izan dezaketen zatiengan.  

PI.07.1 Planoan jasotzen da URA agentziak bere webgunean zintzilikatuta dituen uholde-
arriskugarritasuneko azterketei buruz dagoen informazioa eta Andoaingo Hiri-antolamenduko Plan 
Orokorraren informazioa.  

Eraikitzeko eta erabiltzeko araubidea: 

Oro har, eraikitzeko araubidea da gainjarritako baldintzatzaile honek eragindako eremua kokatzen den 
eremu xehaturako kasu bakoitzean ezarritakoa, ondorengo alderdietan berregokitua: 

A.- Araubidea gai horretan indarrean dauden legezko xedapenetan ezarritako aurreikuspenetara 
egokituko da (Urari buruzko Legea eta hori garatzeko sustatutako xedapenak; EAEko Ibaien eta 
Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldeko Arlo-plana, Kantauri isurialdekoa, 1988ko abenduaren 22ko 
Dekretu bidez behin betiko onetsi zena, etab.).  

B.- Lurzoruaren erabilerarako irizpideetara egokituko da, kasu bakoitzean Uraren Euskal Agentziak 
ezarritako lurren uholde-arrisku mailaren arabera. E Atalean definitzen dira irizpide horiek. EAEko 
Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldeko Arlo-planaren (kantauriko isurialdea) Aldaketan –
tramitatzen– jasotzen den uholdeen prebentzioari eta araubide hidraulikoari buruzko berariazko 
araudia gaur egun urbanizatu gabe dauden eremuetarako: 

- 10 URTEKO ITZULERALDIKO URALDIEK ESTALITAKO AREAK  

Lur-zerrenda horretan ezingo da hirigintzako erabilerarik egin, baldin eta ez badago zuzen-
zuzenean lotuta ibaiaren ekosistemaren mantentzeari eta gozamenari eta ibaiaren edukiera 
hidraulikoari. Ur-bazterreko jarduketak bideratuta egongo dira eragindako ibai zatiaren egoera 
ekologiko ona lortzera edo egoera horri eustera.  

Saihestu egingo dira paralelismoak, hots, zerrenda honetan kanalizatutako azpiegituren 
luzetarako trazadura; izan ere, ibaiaren ondo-ondoko ingurunea eta ibaia bera, izan lezakeen 
zerbitzu-galeria eginkizuna errefusatuz, errespetatu beharreko espaziotzat jo behar dira –
espazio hori funtsezkoa da ur-bazterreko korridorerako–, higadura, kutsadura eta ibaiaren 
ekosistemaren egoera ekologikoaren degradazioa kontrolatzeko.  

Azpiegitura linealen gurutzatzeak soilik jarri ahal izango dira, eta betiere horien inpaktua 
minimizatuta, bai eta hornikuntzarako eta saneamendurako azpiegiturak ere, baldin eta 
ondorengo baldintzak betetzen badituzte: 

- 10 urteko itzuleraldiko uraldiko lerrotik kanpo inpaktu ekologiko txikiagoko trazadura 
bideragarririk ez dagoela frogatzea. 

- Ur-bazterreko ibaiaren ekosistemarengan eraginik ez izatea eta ekosistema hori ez 
degradatzea. 

- Ur-lamina ez goragotzea. 
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Ingurunearekin lotutako erabilerak eman litezke; hala nola, ibaiaren ekosistemaren eta haren 
edukiera hidraulikoaren kontserbazioa, drainatze jasangarria eta zaintza- eta sorospen-lanak.  

Area horietan honako erabilerak eman daitezke, besteak beste: nekazaritza, abeltzaintza eta 
basogintzakoak, baldin eta ez bada ur-bazterreko korridorea eta ibaiaren ekosistema kaltetzen 
eta degradatzen, eta ez bada horiei lotutako nekazaritza eta abeltzaintzako eraikuntzarik, 
azpiegiturarik eta instalaziorik egiten. 

Jolas-, aisialdi- eta kirol-jarduerak ere har ditzake, betiere ez badute lurzoruaren edo ur-
bazterraren aldaketarik eta eraikuntzarik ekartzen. Hala badagokio, segurtasun publikorako 
beharrezko neurriak aurreikusi behar dira; neurri horiek ez dute eraginik izan behar uholde-
lautadetan eta ez dute ur-bazterren eta ibilguen egoera baldintzatu behar.  

- 10 ETA 100 URTE BITARTEKO ITZULERALDIKO URALDIEK ESTALITAKO AREAK  

Eremu horietan ez da onartzen bizitegi-, merkataritza- eta industria-erabilerako eraikinik, ezta 
ibilguekiko paralelismorako joeraz diseinatutako azpiegitura linealik ere, saneamenduko eta 
hornikuntzako azpiegiturak izan ezik.  Eremu horiek oztopo fisiko artifizialik gabe mantendu 
behar dira.  

Egokiak izan daitezke jolas-jardueretarako, eraikitako instalaziorik behar ez duten kirol-
jardueretarako, natura-balioak nabarmenduko dituzten berdegunetarako, lurraldea zaintzeko 
helburuetarako eta azpiegitura linealen gurutzaketarako.  Nolanahi ere, larrialdietarako, 
abisuetarako eta ebakuazioetarako prozedura egokiak egon behar dira.  

Eremu horietan dauden eraikuntza isolatuek zeharo salbuespenezkoak izan behar dute, eta 
eraikuntza historikoetara eta beste leku batean kokatu ezin diren azpiegitura zorrozki 
justifikatuetara mugatuak. Eraikuntza historikoen kasuan, ezingo dute bizitegi-erabilerarik 
izan, eta horiek birgaitzeko edo handitzeko baimena emango da soilik ez dutenean eraginik 
uraldietako ur-lasterrengan, eta ez dutenean leku horren eta ingurunearen uholde-arriskua 
handitzen. 

Ez da onargarria, inolaz ere, ubideratze berriak egitea, eremu horietan uholde-arriskua 
gutxitzeko helburu bakarrarekin. 

- 100 ETA 500 URTE ARTEKO BIRGERTATZE-ALDIAREN UHALDI-LERROEN ARTEKO EREMUAK  

Area horietarako, urak hartzeko ezaugarri naturalarekin bateragarriak diren erabilerak ematea 
da gomendagarria, nahiz eta hirigintza-jarduera berriak ere baimendu ahal izango diren. Kasu 
horietan, ondorengo irizpideei jarraituko zaie:  

1. Hainbat mailatako hirigintza-aprobetxamenduak baimendu ahal izango lirateke, funtsezko 
azpiegitura publikoak izan ezik: ospitaleak, suhiltzaile-parkeak edo antzeko zerbitzu publikoak.  

2. Hala ere, baimen daitezkeen hirigintza-aprobetxamendu horien kokalekuak uholde-
arriskutik kanpo geratzeko adinako kotan egon beharko du, 500 urteko birgertatze-aldirako. 
Horretarako, xehatutako azterketa hidraulikoa eta ingurumenarena eskatuko da, 
ingurumenaren aldetik har daitezkeen neurri zuzentzaileak zehaztu eta justifikatuko dituena; 
neurri horiek ez dute larriagotu beharko, inola ere, ingurua urak hartzeko joera eta aurretik 
zegoen arriskua.  

-UHOLDE-ARRISKUKO EREMUETAN KOKATU BEHARREKO ERAIKUNTZAK EGOKITZEKO NEURRIAK 

1) Uholde-arriskuko eremuetan kokatzen diren eraikuntzek sufri ditzaketen kalteak estaliko 
dituen nahitaezko asegurua eduki behar dute. Merkataritza-establezimenduek 
ebakuaziorako protokoloa eduki behar dute, uholdeak gertatuz gero nola jokatu jakiteko; 
baita aseguruak ere, uholdeek eragin ditzaketen kalteak estaltzeko estaldurarekin. 
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2) Uraldien aurrean jarduteko kontingentzia-planak eta gidalerroak prestatu behar dira, 
beharrezkoak direnean pertsonen presentzia nabarmena –aldi batean edo etengabe– 
duten eremuen segurtasuna bermatzeko. 

3) Beheko solairuen bizitegi-erabilera saihestea. 

4) Eraikuntza berriak edukitzea, gainezka egindako fluxuaren noranzkora orientatuta eta, beti 
ere, zeharkako kokapena saihestuta. 

5) Sotoak kentzea. Hori ezinezkoa bada, iragazgaiztu egin behar dira itxitura irazgaitzekin, 
uholde-kotaren gaineko haizebideekin eta sarbideko ataria arrapalez edo zapaldez 
goratuta. Edonola ere, saihestu egin behar dira bizitegi-, industria- eta merkataritza-
erabilerak lurzoruaren edo kalearen sestra azpiko kotetan, herrestatzearen, diluzioaren 
edo iragaztearen ondorioz pertsonen osasunerako eta ingurunerako kaltegarriak izan ezin 
diren ondasunak edo substantziak biltegiratzeko edo gordetzeko ez bada. 

6) Eraikuntzak defendatzeko egiturazko neurriak aplikatzea, 500 urteko birgertatze-aldiko 
uhaldien kotari dagokion altuerak eragindako inpaktuak, bulkadak eta presioak edota 
azpipresioak jasateko gai diren zimenduak, forjatuak, egiturak eta itxiturak kalkulatuz. 

7) Beheko solairuko azalera itxia minimizatzea, irekigune kopurua murriztuta eta ateei eta 
leihoei itxitura irazgaitzak jarrita, eta gaineko solairua zutabeen gainean jarrita. 

8) Goiko solairuetara, teilatuetara edo teilatu-lauetara iristeko modua edukitzea, batez ere, 
etxe baxuetan. 

9) Etxebizitzetako hustubideetan itzultzeen aurkako balbulak jartzea. Drainatze-ponpak 
jartzea eraikuntzaren punturik baxuenean, estolda-sarera konektatu gabe, eta ekipo 
elektrogenoz elikatuta. 

10) Arriskurik gabeko kokalekuetan jar ezin daitezkeen elementu flotatzaileak finkatzea; hala 
nola, gas- edo ur-deposituak. 

 

20. Artikulua: Ibai-ibilguak eta horien babeserako ibaiertzak   

Definizioa: 
Baldintzatzaile honek eragina dauka “Ibai-ibilguak eta horiek babesteko ibai-ertzak” eremu xehatuan 
sartzen ez diren ibilguengan eta horiek babesteko ibaiertzengan.. 

Indarrean dagoen legerian zein Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko EAEko Lurraldeko Arlo-planean 
–kantauriko isurialdea– (behin betiko onetsi zena 1998ko abenduaren 22an) ezarritako zaintza- eta 
tratamendu-irizpideak bete behar dituzten ibai-ibilgu guztietara hedatzen da, nahiz eta ez dauden 
grafikoki identifikatuta azkeneko Plan honetan. 
 

Urari buruzko Legeak eta lege hori garatzen duen erregelamenduak bost metroko zabalerako 
zortasun-eremua ezartzen dute, erabilera publikorako, eta 100 metroko zabalerako garbitasun-zona, 
ibilgutik horizontalki neurtuta; hor garatzen diren lurzoruaren erabilerak eta jarduerak ibarreko 
organismoaren baimenen baldintzapean geratzen dira.  

Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko EAEko Lurraldeko Arlo-planak, bestalde, erabileren erregulazioa 
eta berezko lurzorua aldatzeko edozein esku-hartzerako zaindu beharreko gutxieneko tarteak ezartzen 
ditu, beren Ibar Hidraulikoen araberako ur-ibilguen tartekatzearen eta, Ingurumeneko eta Hirigintzako 
bere osagaien araberako ibai-ertzen zonakatzearen arabera. 
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Eraikitzeko eta erabiltzeko araubidea: 

Oro har, eraikitzeko eta erabiltzeko araubidea da eremu horiek kokatzen diren eremu xehaturako kasu 
bakoitzean ezartzen dena; gero, araubide hori berregokitu egingo da beharrezkoa den heinean, 
indarrean dagoen legerian eta Lurraldeko Arlo-planean ezarritakoari egokitzeko. 

 

21. Artikulua: Komunikazio-sarearen babes-eremua 

Definizioa: 

NU-02 eremu barruko errepide- eta bide-sarearen babes-eremuari dagokio. 

Tokiko Bide-sarearen (GI-3091 foru errepidea) zein Plan honetan definitzen den Landa-bideen 
Sarearen kasuan, babes-eremutzat definitzen da errepidearen edo bidearen alde bietako 30 metroko 
zabalerako babes-zerrenda, haren lautadaren kanpoaldeko ertzetik edo lerrotik neurtuta.   

Errepidearen edo bidearen lautadaren kanpoaldeko ertza edo lerroa definitzeko ondoreetarako, GI-
3091 errepidearen kasuan, Gipuzkoako Errepideei eta Bideei buruzko Foru Arauaren Testu Bateginean 
ezarritakoa hartuko da kontuan. Landa-bideen Sareko bide eta bidezidorren kasuan, PO.01 planoan 
“Bide-komunikazioetako Sarea. Landa-bideak” eremu xehaturako definitutako bide-ertza hartuko da 
erreferentziatzat. 

Gipuzkoako Errepideei eta Bideei buruzko azaroaren 25eko 17/1994 Foru Araua aldatzen duen 
abenduaren 2ko 11/2005 Foru Arauan definitutako babes-eremuaren baitan egin nahi den edozein 
jarduketak Gipuzkoako Foru Aldundiko Mugikortasun eta Bide-azpiegituren Sailaren baimena beharko 
du aldez aurretik.  

Eraikitzeko eta erabiltzeko araubidea:  

Oro har, eraikitzeko eta erabiltzeko araubidea baldintzatzaile honek eragindako lurrak kokatzen diren 
eremu xehaturako kasu bakoitzean ezarritakoa da; gero, GI-3091 errepidearen Babes-eremuaren 
kasuan, berregokitu egingo da hori beharrezkoa den heinean, Gipuzkoako Errepideei eta Bideei 
buruzko azaroaren 25eko 17/1994 Foru Araua aldatzen duen abenduaren 2ko 11/2005 Foru Arauan 
ezarritakoari egokitzeko. 

Eraikuntzetarako, Foru Arauak ezartzen du errepidearen lautadaren kanpoaldeko ertzetik edo lerrotik 
8 metroko gutxienezko distantzia errespetatzeko obligazioa, eta 12 metrokoa errepidearen galtzadara, 
eta 2 metrokoa finka-itxituretarako.  

Landa-bideen Sareko bideen edo bidezidorren kasuan, eraikuntza berriek 10 metroko gutxieneko 
tartea errespetatu beharko dute Plan honetako "Zonakatze xehatua" deritzon PO.01 planoan 
definitutako bide- edo bidezidor-mugatik. Finka-itxituren kasuan, metro batekoa izango da gutxieneko 
tartea. 

 

Debekatutako erabilerak:  

-Baldintzatzaile honek eragindako lurrak kokatzen diren eremu xehatuetarako definitutako 
erabilera-araubidean ezarritakoak. 

-Errepideei buruzko Foru Arauan ezarritako zehaztapenetatik eratorritakoak. 
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22. Artikulua: Natura-espazioak eta interes bereziko elementuak 

 

22.1. Leitzaran Biotopo Babestuko Babes-eremu periferikoa 

Definizioa: 

16/1994 Legearen 17.1 artikuluan ezarritako ondoreetarako, Babes-eremu Periferikotzat joko da 
Leitzaran ibairako urisuriak hartzen dituen arro naturala, Leitzaran Ibaia Biotopo Babestu izendatzen 
duen irailaren 29ko 416/1995 Dekretuaren eranskin gisa argitaratzen den oinarri kartografikoan 
ezarritakoaren arabera. 

Plan honen kasuan, eremuaren hegoaldeko muturrean kokatutako lurzoruen zati txikia da 
baldintzatzaile honek eragindako eremua, garai bateko Plazaola burdinbidearen plataformaren eta 
Leitzaran ibaiaren artekoa.   

Indarrean dagoen legeria aplikagarriaren arabera exiji daitezkeen gainerako baimenez gain, 
baldintzatzaile honek eragindako eremuan egin nahi den edozein jarduketa edo jarduera egiteko 
beharrezkoa da Leitzaran Biotopo Babestua kudeatzen duen organoaren baimena.  

Eraikitzeko eta erabiltzeko araubidea: 

-Babes-eremu Periferikorako ezartzen dena Leitzaran Ibaia Biotopo Babestu izendatzen duen irailaren 
29ko 416/1995 Dekretuan. 

 

22.2 Arkeologia-presuntzioa 

Definizioa: 

Aztarna arkeologikoak egon daitezkeenaren susmoa dagoen eremuak dira, indarrean dauden legezko 
xedapenetan ezarritakoaren arabera –1990eko uztailaren 3ko Euskal Kultura Ondarearen Legearen 
49. artikulua–.  

Plan honen kasuan, garai bateko Olaberria Burdinolako eta inguruko aztarnak (Ebazpena, 1997ko 
irailaren 23koa, Kultura, Gazteria eta Kirol Sailburuordearena. EHAA, 195 zk., 1997ko urriaren 13koa. 
Olaberria Burdinola (gaur egun, baserria) –D–.). 

 

Eraikitzeko eta erabiltzeko araubidea: 

1990eko uztailaren 3ko Euskal Kultura Ondarearen Legean ezarritakoaren arabera, baldintzatzaile 
honek eragindako eremuetan egin nahi den edozein esku-hartze egiteko, jabeak edo egin nahi diren 
obren sustatzaileak orubearen edo eraikuntzaren balio arkeologikoari eta horrek obra-proiektuan izan 
dezakeen eraginari buruzko azterlana aurkeztu behar du. 

Oro har, erabiltzeko araubidea izango da baldintzatzaile honek eragindako lurrak kokatzen diren 
eremu xehaturako kasu bakoitzean ezarritakoa; gero, beharrezkoa den heinean berregokitu egingo da 
hori, eremuarengan eragina izan dezaketen beste baldintzatzaile gainjarri batzuetatik eratorritakoari 
egokitzeko. 
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23. Artikulua: Ingurumena hobetzeko eremuak 

Deskribapena: 

Eremuaren barruan antzemandako eremu degradatuak dira, eta ingurumena hobetzeko hainbat neurri 
proposatzen dira. 

Eraikitzeko eta erabiltzeko araubidea: 

Ingurumena hobetzeko eremuetarako definitutako araudi partikularrean araututakoak (zazpigarren 
titulua, 52. artikulutik 55. artikulura). 

 

24. Artikulua: Korridore ekologikoak 

Deskribapena: 

Kontuan hartuta helburua dela ugaztun-espezieen balizko mugimenduetarako korridoreak definitzea, 
honako hauek jotzen dira korridore ekologikotzat: 

- Loturako korridore ekologikoak: Aralar – Aiako Harria. 

- Indargetze-eremuak mugatu eta eragindako lurraldea. 

Eraikitzeko eta erabiltzeko araubidea: 

Oro har, aipatutako korridore ekologikoetako eraikitzeko eta erabiltzeko araubidea da korridorea 
kokatzen den eremu xehaturako kasu bakoitzean ezarritakoa, beharrezko neurrian berregokituta, 
honako helburu hauetarako besteak beste:  

- Definitutako korridoreari lotutako konexio ekologikoa zaintzea, edozein dela ere haren eskala. 
Horretarako, faunaren konexioaren adierazitako helburua lortzeko ahalik eta baldintza onenetan 
mantendu behar dira lurzoruaren erabilerak (batez ere, faunaren mugimendurako egokienak direnak, 
hala nola, zuhaiztiak, zuhaixka biziak…), ur-masen osotasuna eta elementu artifizialdun tentsio-
tarteetan egon daitezkeen pasabideak (pasabide goratuak, bidezubiak, faunarentzako berariazko 
pasabideak, hala badagokio…).  

- Jarduketaren batek arriskuan jar baditzake konexio ekologikoa eta faunaren mugimenduak, eragin 
hori minimizatzeko –eta are, kentzeko– dagozkion babeserako neurriak eta neurri zuzentzaileak 
ezarriko dira. 

- Hiri-garapen berriak zehaztuko dira, ahal den neurrian zatikatze ekologikoa murriztu edo minimiza 
ditzaten, zatikatze hori handitu ordez. 

- Konexioa arrisku handienean dagoen gune edo areatan –eta teknikoki posible denetan– 
konektibitatea berreskuratzeko sustapen aktiboa egitea. 

Dauden eta aurreikusten diren bide-azpiegiturek, esaterako, arreta berezia jarri behar diote alderdi 
horri. 

Plan honetan erreferentzia gisa grafikoki identifikatzen diren korridoreen gaineko beharrezkotzat 
jotzen diren berariazko azterlanak edota proiektuak egin behar dira, hala badagokio, eta horri 
dagokionez, intereseko eremuen mugapen zehatzagoa egiteko eta horietan esku hartzeko neurriak 
zehatzago finkatzeko. 

- Kontuan hartu beharko dira “Andoaingo landa-ingurunea babesteko, arautzeko eta antolatzeko 
azterketan” jasotako proposamenak, baldintzatzaile honek eragindako lurzoruetan egin nahi den 
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edozein jarduketaren aurrean dagozkion neurriak definitzeko eta hartzeko helburuz; azterketa hori 
2007ko maiatzean egin zuen Paisaia SL aholkularitza-enpresak, Andoaingo Udalarentzako. 

 

4. Kapitulua: KATALOGATUTAKO ONDAREA BABESTEKO ARAUAK EREMUAREN 
BARRUAN KATALOGATUTAKO ELEMENTUAK, ETA HORIEN BABES-MAILA 

 

25. Artikulua: Ondarea: eremuaren barruan katalogatutako elementuak, eta horien babes-
maila 

Andoaingo Plan Orokorraren Testu Bateginean jasotzen den Hirigintzako Ondarearen Katalogoaren 
helburua da honako alderdi hauek zehaztea: 

* Batetik, udalerrian dauden multzoak, ondasunak eta elementuak –eraikitakoak zein naturalak–, egin 
daitezkeen esku-hartze suntsitzaile edo degradatzaileengandik zaindu edo babestu behar direnak, 
haien interes artistitiko, kultural, historiko, ekologiko edo naturalistiko, zientifiko eta abarrengatik. 

* Bestalde, elementu horiek tratatzeko eta zaintzeko irizpide arautzaileak. 

Aipatutako zerrenda hori “katalogatutako elementuen zerrendan” jasotako ondasun eta elementuek 
osatzen dute; agiri honetan bertan jasota dago zerrenda. Ondare eta elementu horiek guztiek proiektu 
honetan zein indarrean dauden gainerako legezko xedapenetan (Euskal Kultura Ondareari buruzko 
Legea, 1990eko uztailaren 3koa, etab.) ezarritako babeserako araubidea bete behar dute. 

Dagozkion proposamenak behar bezala sistematizatzeko helburuz, ondorengo babes-mailak bereizten 
ditu Andoaingo Hiri-antolamenduko Plan Orokorraren Testu Bateginaren Katalogoak: 

I.a. Maila- Monumentu-multzoak eta monumentu gisa aitortutakoak. Maila honetan sartzen dira 
aitortutako, sailkatutako edo espedientea abiarazita duten eraikinak eta monumentuak, babeserako 
eta esku-hartzeetarako araubide propioak bete behar dituztenak; babeserako eta esku-hartzeetarako 
araubide horiek izan daitezke generikoak eta iragankorrak eta, kasu guztietan, udalaz gaindiko 
erakundeen irizpen lotesleen mende egongo dira eta, beraz, erakunde horiei dagozkien baimenen 
mende. 

Eraikin, eraikuntza eta monumentu-multzo horien babeserako araudiak dagozkion eta berariazko 
babes-araubidea jaso behar du. 

I.b. Maila- Udalez gaindiko interesa duten bestelako ondasunak 

Eusko Jaurlaritzako Ondare Zuzendaritzak monumentu edo monumentu-multzo izendatzeko 
proposatutakoak. “Handitzerik gabe eraikitzeko esku-hartzeak” deritzenen araubideari lotuta egongo 
dira “zaharberritze zientifikoa” eta “zaharberritze kontserbatzailea" modalitateetan, Ondare urbanizatu 
eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko 317/2002 Dekretuan ezarritakoaren arabera. 

II.a. Maila- Udal intereseko ondasun higiezinak 1 

Helburu horrekin sustatuko den Plan Berezian definitutakoa izango da ondasun edo elementu 
bakoitzaren berariazko babes-araubidea. 

Plan Berezi hori garatu ez zenez, eta elementu horien gainean egin daitezkeen jarduketak egiteko 
ondoreetarako, Eusko Jaurlaritzako Ondare Zuzendaritzak proposatutako irizpideak betetzea 
proposatzen da araubide iragankor gisa. Hau da, bolumetria, kanpoko itxura eta oinarrizko tipologia- 
eta egitura-antolaera errespetatzea, "handitzerik gabe eraikitzeko esku-hartzeak" deritzenak beteta, 
"birgaitzeak" modalitatea zehazki, Ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei 
buruzko 317/2002 Dekretuan ezarritakoaren arabera. 
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Ondasun eta elementu horietarako planteatzen diren obrek eta jarduketek, hala badagokio eta egoki 
irizten bazaio, kultura-ondarea zaintzeko arloan eskumena duen administrazioaren aldeko irizpena 
behar izatea proposatzen da. Horretarako, aipatutako administrazioaren laguntza eta esku-hartzea 
eskatu ahal izango du Udalak, eskatutako obren edo jarduketen bideragarritasuna zehazteko helburuz. 

II.b. Maila- Udal intereseko ondasun higiezinak 2 

Udalerri mailako interesa duten eraikuntzak eta elementuak; horien balio tipologiko edota 
arkitektonikoek ez dute derrigor kontserbatu beharrik egin daitezkeen jarduketetan. 

Ez da berariazko babesik proposatzen; hala ere, beharrezkotzat jotzen da obra horiek idatziz jasota 
utziko dituen azterketa dokumental bat aurkeztea, azpitalde horretan sartzen diren ondasunei eragin 
diezaieketen obrak egiteko edozein obra-lizentzia eman aurretik.  

Udalez gaindiko interesa duten ondasunak: 

 - Goiko errota – Sasierrota / Errotaberri. Leizotz auzoa z.g. (20) 

Udal interesa duten ondasunak 1: 

 - Azpillaga baserria. San Esteban. Goiburu auzoa z.g. (30) 

 - Otietako zentral hidroelektrikoa. Leizotz auzoa z.g. (36) 

 - Plazaola (Leitzaran bailarako tartea) (45) 

 - Unanibi zubia / Sorginen zubia (46) 

Udal interesa duten ondasunak 2: 

 - Goiburu auzoa 334 zk.. Leitzarango paper-fabrika (56) 

 - Erdiko borda baserria. Leizotz auzoa 112 zk. (84) 

 - Plazaola burdinbideko bidezubia (93) 

 - Olazarra, Olaberria burdinola. Leizotz auzoa 37 zk. (96) 

 - Errota Txiki errota. Leizotz auzoa z.g. (97) 

 - Olaberria burdinola. Leizotz auzoa 49 zk. (98) 

Arkeologia-intereseko elementu eta eremuen artean, Olaberria Burdinola dago (29 zk.), gaur egun 
baserria dena. 

 

5. Kapitulua: Plan Berezia garatzea eta betetzea 

 

26. Artikulua: Plan Bereziaren garapena 

Oro har, Zuzkidura Publikoko Obren Proiektuak deritzanen bitartez garatuko da Plan Berezia; era 
horretako proiektutzat jotzen dira Plan Bereziaren eremuaren baitan ezarri beharreko azpiegitura eta 
ekipamenduekin lotutakoak, edozein herri administraziok onetsi, kudeatu, sustatu edo 
egikaritutakoak. 
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27. Artikulua: Jarduketa-sistema 

Plan Bereziaren eremuan, desjabetzearena izango da jarduketa-sistema, kudeaketa-planean jasotako 
eremu eta jarduketetan. Oro har, Plan honek gizarte-ekipamenduko eremutzat eta komunikazio-saretzat 
definitzen dituen lurzoruak desjabetuko dira. Landa-bideak. Udalak edo herri administrazioek ere jardun 
ahal izango dute, administrazio izaerako hitzarmenen bitartez. 

Plan Berezi hau garatzerakoan “Egikaritzea antolatzeko eta kudeatzeko gidalerroak” deritzon B Agirian 
ezarritako jarduketako araubidea beteko da. 

 

28. Artikulua: Partzelatzeak 

Oro har, eta desjabetzeko jarduketen ondorio diren haiek gorabehera, Plan Bereziaren eremuaren 
baitan dauden finken partzelatzeek edo segregazioek nahitaez eskuratu beharko dute aldez aurretik 
dagokion udal lizentzia. Udal lizentzia horiek banaketa-irizpideak eta gainerako baldintzak bete 
beharko dituzte, arlo horri dagokion indarreko legerian –laborantzarako gutxieneko unitatea arautzen 
duen uztailaren 8ko 168/1997 Dekretuan edo hura aldatzen, osatzen edo ordezten duten 
xedapenetan– zein Hiri-antolamenduko Plan Orokorraren Hirigintzako Arau Orokorren (B Agiria) 44. 
artikuluko “Partzelatzeak Lurzoru Urbanizaezinean” atalean ezarritakoak. 

 

29. Artikulua: Hirigintzako obren proiektuak 

Plan Berezian definitutako jarduketak obra publikoen proiektuen edo sistema orokorretako edo tokiko 
sistemetarako zuzkidurak egikaritzeko obren bitartez egikarituko dira. 

Plan honetan baimendutako eraikuntzako jarduketei lotutako urbanizazio-obren kasuan, aipatutako 
obrak egikarituko dira urbanizazioko obra-proiektu osagarrien bitartez, dagoen urbanizazioa 
berrezartzeko edota hobetzeko helburuz, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 
Legearen 195. artikuluan eta dagozkion plangintzan eta lizentzian aurreikusitako moduan.  

 

30. Artikulua: Urbanizazioko obrak garatzen dituzten proiektuek antolamendua egokitzeko 
duten aukeraren mugak 

Urbanizazioko obrak garatzen dituzten proiektuek –modalitate anitzetan– espazio libreen eta 
komunikazioen sistemen elementuen antolamenduaren osaera eta sestrak berregoki ditzakete. 

Halaber, ulertuko da plangintzan ezarritako bide-sareen eta zerbitzuen azpiegituren trazaduren eta 
ezaugarrien definizioa azalpen gisakoa dela; beraz, dagozkien obra-proiektuen bitartez zehaztuko dira 
behin betikoak. 

 

31. Artikulua: Urbanizazioko obren gutxieneko baldintza teknikoak. 

1. Araudi honek zein indarrean dauden Hirigintzako Udal Ordenantzek zehaztutakoak izango dira 
urbanizazioko obra-proiektuek agindutako gutxieneko baldintza teknikoak izango dira. 

2. Azken horietan zehaztapenik jasotzen ez bada, Udaleko Zerbitzu Teknikoek definitu ahal izango 
dituzte kasu bakoitzerako baldintza aplikagarriak, Udalak zuzenean sustatutako obretan erabili ohi 
diren kalitate-estandarren arabera. 
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32. Artikulua: Arean eraikitzeko eta baimendutako jarduerak ezartzeko ahalmena 
erabiltzea. 

1. Plan Bereziaren eremuan eraikitzeko eta jarduerak ezartzeko ahalmena erabiliko da Arau hauetan, 
Hiri-antolamenduko Plan Orokorrean eta indarrean dagoen lurzoruari buruzko legerian xedatutakoari 
egokituta. Berariazko udal araudiaren arabera emango dira lizentziak. 

2.- Hirigintzako lizentzia behar da Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legearen 207. artikuluan eta 
araudi osagarrian jasotako egintzetarako eta, zehazki, partzelatze eta segregazioetarako, eraikuntza 
edo instalazio berriak eraikitzeko edo ezartzeko, edo aurretik daudenetan esku hartzeko, eraikuntzen 
urbanizazioko obra osagarriak egikaritzeko, finken itxiturak ezartzeko, eraikuntzen edo eraikuntza 
zatien erabilera aldatzeko, etab. 

3.- Ez da mugatua Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legearen aipatutako artikuluan jasotzen den 
lizentzia behar duten egintzen zerrenda; halaber, lizentzia beharko da hirigintzako plangintzan 
araututako lurzoruan, airean edo lurrazpian egin beharreko edozein jarduketetarako eta, zehazki, 
higiezinaren eraldaketa edo aldaketa ekarriko dutenetarako, baldin eta ez badago berariaz 
aurreikusita jarduketa horiek ez direla beharrezkoak. 

4.- Plan Bereziaren eremuaren baitan dagoen edozein lur motatan ondasun publikoak administratzen 
dituzten Estatuko Organoek, Autonomia Erkidegoko Organoek edo Zuzenbide Publikoko Erakundeek 
sustatutako eta aurreko epigrafeetan zerrendatutako egintzek ere udal lizentzia beharko dute, 
indarrean dagoen legerian ezarritako baldintzetan. 

5.- Aurreko epigrafeetan aipatzen den lizentzia eskatu eta eskuratu beharra gorabehera, egon litezke 
indarrean dagoen legeriaren arabera nahitaezkoak izan daitezkeen bestelako baimenak, txostenak, 
tramiteak, etab. 

6.- Bestalde, jarduerak ezartzea da lursail, eraikin edo lokal jakin batean jarduera bat garatzera 
bideratutako jarduketa bat, ex novo izaeraz zein aurrez zegoen baten ordez; nolanahi ere, indarrean 
dagoen hirigintzako araudia eta aplikagarriak izan daitezkeen legezko beste xedapen batzuk bete 
beharko dituzte. 

Hirugarrenei eragin diezazkieketen eragozpenak eta indarrean dagoen legerian horri dagokionez 
xedatutakoa kontuan hartuta –3/1998 Lege Orokorra, EAEko Ingurumena Babestekoa, barne 
merkatuko zerbitzuei buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren abenduaren 12ko 
2006/123/CE Zuzentarauari egokitzeko hainbat lege aldatzen dituen apirilaren 23ko 7/2012 Legeak 
aldatutakoa– jarduera horiek bereizten dira jarduera sailkatuko lizentzia edo aurretiazko komunikazioa 
behar duten. 

Jarduera ezartzeko beharrezkoa bada nolabaiteko obraren bat egitea, obrei eta jarduerari dagozkien 
baimen-eskabideak espediente bakarrean jaso ahal izango dira eta Udalaren ebazpen bakarra edo 
aldiberekoa jaso dezakete. Bestela, nahikoa izango da dagokion jarduera- edo irekiera-lizentzia 
tramitatzea edo, hala badagokio, EAEko Ingurumena Babesteko 3/1998 Lege Orokorrean jardueraren 
aurretiazko komunikaziorako ezarritako dokumentazioa aurkeztea.  

7.- Erabilera aldatzea planteatzen den kasuetan, erabilera aldatzeko lizentzia tramitatu behar da 
lehenik eta behin, eta ondoren obra-lizentzia.  

8. Landa-erabilerak ezartzea  

Landa-erabilerak ezartzeko beharrezkoa da erabilera hori aplikagarria den arloko legeriari egokitzen 
zaiola egiaztatzen duen ziurtagiria, arlo horretan eskumena duen Administrazioko organismoak 
emandakoa. 

9. Baimendutako beste erabilera batzuk ezartzea. 
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Landa arlokoak ez diren eta baimen daitezkeen beste erabilera edo jarduera batzuk ezartzeko, 
lizentzia eskatu aurretiko baimena beharko da, eta horretarako honako Planaren araudia bete beharko 
du eta parkean nola integratzen den baloratuko da.  Helburu horrekin, jarduerak parkean izango duen 
kokalekua, parkean nola integratzen den, irisgarritasuna, aparkalekua, saneamendua, trataera 
arkitektonikoa, ingurumenarekiko integrazioa eta paisaiarekiko errespetua eta beste hainbat alderdiri 
dagozkion baldintzen gaineko azterlan xehatua aurkeztu behar da, Udalak, arrazoitutako ebazpen 
bidez, aurkeztutako proposamena balora dezan eta, hala badagokio, egoki irizten dizkion baldintzak 
eta neurri zuzentzaileak defini ditzan. 

Halaber, Hirigintzako Arau hauetan edo Hiri-antolamenduko Plan Orokorrean ezarritako banaketa-
baldintzengatik, eskabidearen xede diren erabilera onargarriekin –erabat edo partzialki– bateraezinak 
diren eremuko berezko landa-erabilerak –edo horien osagarriak– ezartzeko aldez aurretiko lizentzia-
eskabideen ondoriozko baldintzen mende egongo da ezarpen hori.  

Ondorengo prozedura bete behar da baimena eskuratzeko: 

a) Lehenik eta behin, eskabidea egin behar dio interesdunak Udalari; eskabide horrekin batera, 
proposatutako jarduketaren aurretiazko azterketa aurkeztuko da. Azterketa horretan, berez dagokion 
edukiaz gain, honako alderdi hauek jaso behar dira: 

—Eragindako finka kokatzen duten planoak, azaleraren neurketa barne. 

—Jarduera parkean integratzen dela egiaztatzen duen justifikazioa. 

—Eskabidearen justifikazio urbanistiko sakona eta xehatua, Arau hauen zehaztapenak betetzen 
dituenaren gaineko balorazio zorrotza barne; bai eta instalazioek lurrarengan eta dauden 
azpiegiturengan dituzten eraginen balorazioa ere. 

10. Eremuan egin beharreko obren proiektuetarako eta era guztietako jarduerak ezartzeko, 
beharrezkoa izango da indarrean dagoen legeriak xedatutakoaren arabera beharrezkoak diren 
ingurumen-inpaktuari buruzko ebaluazioari eta zuzenketari dagozkion azterketak. 

 

33. Artikulua: Antolamenduz kanpoko eraikinak eta instalazioak 

Antolamenduz kanpokotzat jotzen da Plan Berezi honen zehaztapenen arabera legeztaezina den edozein 
eraikuntza, instalazio edo erabilera eta, zehazki, Kudeaketa deritzon PO.04 planoan jasotako 
eraikuntzak. 

Antolamenduz kanpokotzat jotzen ez diren eta Arau hauetako zehaztapenen bat betetzen ez duten 
eraikin edo instalazioen kasuan, Udalak zehaztapen hauetara egokitzea exiji dakieke, eraikin edo 
instalazio horiek kokatuta dauden finkari eragiten dion hirigintzako edozein lizentzia emateko 
aurretiazko edo aldibereko baldintza gisa. 

 

34. Artikulua: Hirigintzako plangintzarekin bat ez datozen eraikinak eta instalazioak 

Uholde-arriskuko eremuan dauden eraikinak izanik, Plan Bereziak aukera ematen du eraikin horiek 
aparteko uraldien eraginik ez duten kokalekuan berreraikitzeko, baina ordezte hori egiteko epe zehatzik 
ezarri gabe. Ekainaren 30ekoa den, lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 LEGEAren, 101.5 
artikuluak araututako jarduketak baimentzen ditu eraikin horietarako. 
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HIRUGARREN TITULUA: JARDUKETAREN ARAU OROKORRAK 

 

1. Kapitulua: XEDAPEN OROKORRAK 

 

35. Artikulua: Araudiari dagokion erreferentzia 

Plan Bereziaren eremuko hirigintzako eta eraikuntzako erabilerak ezarriko dira agiri honetan eremu 
mota anitzetarako ezartzen diren erabiltzeko eta eraikitzeko araubide orokorretara egokituta. 

Halaber, eremuan ezartzen diren eraikinek eta eraikuntzek, edo dagoeneko eremuan daudenetan 
egiten diren esku-hartzeek indarrean dagoen Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legean ezarritako 
landa-ingurunera egokitzeko eskakizun orokorra bete beharko dute. 

 

36. Artikulua: Eraikuntzako eta hirigintzako baldintza orokorrak 

1. -Kokalekuari dagozkion baldintzak. 

Paisaiarekiko edo ingurumenarekiko inpaktu oro edo beste edozein eratan eragin litekeen edozein 
kalte –hala nola, batetik bestera egon behar diren distantziak aplikatzearen ondorioz finketan 
eraikitzeko aukerei buruzko eraginak– murrizteko edo minimizatzeko helburuz, eta agiri honetan 
berariaz eta kasu bakoitzean ezartzen diren baldintzez gain, baimendutako eraikuntzen kokalekuari 
eta kokapenari buruzko baldintzak jarri ahal izango ditu Udalak kasu bakoitzean, horri dagokionez 
plantea daitezkeen proposamenak aldatuta.  

Baldintza horiek eragina izan dezakete proiektatutako eraikuntza berrietan zein aurrez dauden 
eraikuntzak eta instalazioak ordezteko, handitzeko eta bestelako esku-hartzeak egiteko 
proposamenetan. 

2. -Urbanizazioko eta ingurunea tratatzeko baldintzak 

A. -Eraikuntza berriak ezartzeko baimena eskuratzen duten partzelek ibilgailuentzako sarbidea, ur-
hornidura, saneamendua, argindar-hornidura eta kanpoko argiteria eduki beharko dute, baita 
beharrezkotzat jotzen diren bestelako zerbitzuak ere –nekazaritzako erabileretara eta zerbitzuen 
ekipamendu eta azpiegituretara bideratutakoek izan ezik, exijentzia hori batere beharrezkoa ez den 
kasuetan–, agiri honetan eta Plan Orokorrean ezarritako baldintza orokorren testuinguruan. 

B. -Zerbitzu horietakoren bat falta bada edo ez baditu betetzen proiektatutako eraikuntza edo 
instalazioa eraikitzeko edo aurreikusitako jarduerak garatzeko dagozkion baldintzak, eskatzaileak 
bermatu egin beharko du, bere kontura, zerbitzua ezarri edo hobetu egiten dela; hala egingo ez balu, 
Udalak ukatu egin liezaioke eskatutako lizentzia. Landa arlokoak ez diren erabilerak ezartzeko, 
obligazio hori sare orokorretara hedatuko da –bide-sareak eta zerbitzu-sareak–, baldin eta eskatutako 
jarduera egoki garatzeko nahikoa gaitasun ez badute. Helburu horrekin, beharrezkotzat jotzen diren 
abalak edo bermeak exijituko dira. 

C.- Plan Bereziaren eremurako planteatzen diren esku-hartzeek Plan honen 46. artikuluan –
“Ingurumenaren eta paisaiaren babesa"– ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.   

3.- Aparkalekuetako plazen gutxieneko zuzkidura 

Lehendik dauden bizitegi-eraikinak birgaitzeko edo eraberritzeko, esku-hartze horiek etxebizitza 
kopuru handiagoa edo nekazaritzako eta abeltzaintzako baimen daitezkeen bestelako erabilerak 
ezartzeko direnean, beharrezkoa izango da kasu bakoitzean exijitutako aparkalekuen gutxieneko 
zuzkidura betetzea, indarrean dagoen Hiri-antolamenduko Plan Orokorrean araututakoaren arabera.  



Kodea: 11442003.7 
Sustatzailea: Andoaingo Udala    

 

Plan Orokorreko arauak garatzeko hirigintza-arauak. 
HE.02 - Leitzaran Landa-Parkeko esparruaren Antolamendu-Plan Berezia 

2016 
otsaila C.28 

 

Udalak kasu bakoitzerako oro har ezarritako aparkaleku-baldintzak alda ditzake, behar bezala 
justifikatutako arrazoiengatik, gerta litezkeen ondorio kaltegarriak murrizteko edo minimizatzeko 
helburuz. 

4.- Aireko lineen integrazioa paisaian 

Udalak egoki deritzon baldintzak ezar ditzake aireko linea elektriko eta telefono-lineetako elementuen 
trazadurari eta osaerari dagokionez, paisaiarengan zein nekazaritzako eta basogintzako 
ingurunearengan izan ditzaketen eragina minimizatzeko. 

4.- Elementu degradatzaileak kentzea 

Lehendik dagoen eraikuntza bat birgaitzeko, eraikuntza horren erabilera aldatzeko eta eraikuntza 
berriak eraikitzeko –edozein direlarik ere eraikuntzen erabilerak–, prekarioan erantsitako bordak, 
teilapeak eta eraikuntzari lotutako lursailetan dauden gainerako elementuak kendu egingo dira, haiek 
mantentzea oztopo denean natura-ingurunea natura-, ingurumen- eta paisaia-baldintza egokietan 
zaintzeko eta, hala badagokio, lehengoratzeko. 

Helburu horietako edozeinekin prestatzen diren eraikuntzako eta jarduerako proiektuak elementu 
degradatzaile horiek kentzeko edo eraisteko beharrezko proposamenekin osatu behar dira, proiektu 
horien edukian sartuta edo helburu horrekin egindako berariazko proiektuen bitartez. Nolanahi ere, 
azken horiek Udalari aurkeztu behar zaizkio dagokion udal lizentzia eskuratzeko, proiektu nagusiarekin 
batera edo lehenago. 

Proiektu horiei dagozkien obrak edota jarduerak egikaritzeko udal lizentziak emateko, beharrezkoa da, 
aldez aurretik edo aldi berean, elementu degradatzaile horiek eraistea. 

10.- Eraikuntza kopuruaren muga 

Ahalik eta gehien murriztuko da nekazaritzako ustiategi edo landa-finka berari lotuta dagoen edo 
eraikiko den eraikuntza kopurua. 

Garatzeko eraikuntzak edo instalazioak behar dituzten nekazaritzako erabilerak eta jarduerak 
eraikuntza bakarrean edo ahalik eta eraikuntza kopuru txikienean ezarriko dira. Helburu horrekin bi 
eraikuntza edo gehiago eraikitzeko, beharra dagoela justifikatu behar da aldez aurretik. Edonola ere, 
eraikuntza-inguratzaile batean batuko dira, betiere egokitzat eta landa-ingurunearekiko 
errespetuzkotzat jotzen bada. 

 

37. Artikulua: Landa-errepideak eta -bideak 

Erabilgarritasun publikoko eta interes sozialeko arrazoiengatik soilik emango da errepide eta bide 
berriak irekitzeko baimena. Plan honen baitan aurreikusitako eraikuntza berrietara edo lehendik 
zeudenetara –antolamenduz kanpo ez badaude– iristeko bide berriak irekitzeko baimena eman ahal 
izango da, salbuespen gisa eta beharra dagoela justifikatzen bada. 

Zaku-hondoa duten bideen kasuan, azken muturrean ibilgailuek maniobrak egin ditzaketela bermatu 
behar da. Halaber, eta ezinezkoa ez bada, 300 metro bakoitzeko zabalguneak egokituko dira bi 
ibilgailu gurutzatu ahal daitezen eta ibilgailuei noranzkoa aldatzeko aukera emateko. 

Dauden landa-errepide eta -bideen sarea zuzenean, dagozkien obra-proiektu arruntak formulatuta –
inplizituki jasoko dute erabilera publikoko deklarazioa, eragindako lurrak desjabetzeko ondoreetarako–
, edo bide horiek erabiltzen dituzten erabilera eta eraikuntza berrien baimena hobekuntzako eta 
handitzeko beharrezko eskakizunetara baldintzatuta hobetu eta handitu dezakete Udalak eta 
Gipuzkoako Foru Aldundiak. 
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38. Artikulua: Eraikuntza mugikorrak edo prefabrikatuak 

Eraikuntza prefabrikatuak, finkoak edo mugikorrak, karabanak edo gela, ostatu edo aisialdiko leku 
gisa erabil daitekeen beste edozein elementu –modu jarraituan edo tarteka–, etxebizitza-erabilerara 
bideratutako eraikuntza berritzat joko da ondore guztietarako, eta eraikuntza mota horretarako 
exijitutako baldintza guztiak aplikatuko zaizkio. 

 

2. Kapitulua: ERAIKUNTZAREN TRATAMENDU ESTETIKORAKO ETA 
BIZIGARRITASUNERAKO BALDINTZA OROKORRAK 

 

39. Artikulua: Baldintza orokorrak 

1. Plan Berezi honen babesean esku-hartzeen xede diren bizitegi-erabilerara bideratutako eraikinek 
indarrean dagoen Plan Orokorraren araudian eta Eraikuntzako eta Hirigintzako Udal Ordenantzan 
ezarritako bizigarritasunari dagozkion eskakizun orokorrak bete behar dituzte. 

2. Halaber, bizitegi-erabileren kasuan, osagarri gisa, gai horri buruz Babes Ofizialeko Etxebizitzen 
gaineko arauetan edo horien ordez eman daitezkeen arauetan jasotako xedapenak aplikatuko dira. 

 

40. Artikulua: Instalazioen eraikuntza-kalitateari eta funtzionaltasunari buruzko baldintza 
orokorrak 

1. Instalazioen eraikuntza-kalitateari eta funtzionaltasunari dagokionez indarrean dagoen araudi 
orokorrak exijitutako eskakizunak bete behar dituzte eraikinek. 

2. Halaber, bizitegi-erabileren kasuan, osagarri gisa, gai horri buruz Babes Ofizialeko Etxebizitzen 
gaineko arauetan edo horien ordez eman daitezkeen arauetan jasotako xedapenak aplikatuko dira. 

 

41. Artikulua: Saneamenduko instalazioak 

1. Bermatuta eta behar bezala landuta geratu behar dira baldintza higieniko-sanitarioak eta, batez 
ere, isurketak arazteko sistema. 

2. Eraikitako multzo guztiek eduki behar dute putzu septikoa, behar bezala dimentsionatua dagozkion 
erabileren arabera, edo saneamenduko sare orokorrera lotuta egongo dira, halakorik balego. 

3. Zuzenak eta malda uniformedunak izango dira erregistro-kutxatilen eta –putzuen arteko eroanbide-
tarteak. 

 

42. Artikulua: Eraikuntzetako segurtasunari dagozkion baldintza orokorrak 

Eraikuntza guztiek bete behar dituzte segurtasunari eta babesari buruzko araudi orokorrak exijitutako 
eskakizun funtzionalak eta eraikuntzari dagozkionak; horien artean, berariaz, Eraikuntzako Kode 
Teknikoaren Sute kasuetarako segurtasuna deritzon DV SI agirian ezarritakoa. 
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43. Artikulua: Eraikuntzen kanpoaldearen tratamenduari dagozkion baldintzak  

1. Eraikuntzen kanpoaldearen tratamendu arkitektoniko unitarioa eta homogeneoa exijituko da, 
ingurunean ohikoak diren materialen erabilera lehenetsiz, landa-ingurunera egokitzeko helburuz. 

2. Eraikin baten fatxaden tratamenduaren edozein aldaketa –tratamenduaren aldaketatzat joko dira 
goiko solairuetan estaldura aldatzea, egur-lanen, karelen eta balkoien materialak edo diseinua 
aldatzea eta terrazak ixtea; eta beheko solairuetako obra-paramentuak aldatzea– irizpide unitario 
batez planteatuko da, eta obra ondoreneko fatxadaren plano osoa aurkeztu beharko da. Hala ere, 
Udalak erabaki dezake obligazio hori betetzetik salbuestea, aldaketa garrantzi gutxikoa izateagatik, 
beharrezkotzat jotzen ez badu. Aitzitik, egin nahi den aldaketa handiagoa bada edo eraikinak kokaleku 
berezia edo gailendua izango balu, arkitektuak izenpetutako proiektua exiji lezake Udalak. 

3. Modu homogeneoan egin behar dira fatxaden edo eraikin edo eraikuntza-multzo unitarioen 
elementuen margotze-lanak; debekatuta dago horien zati bat soilik edo etxebizitza bakar bati 
dagozkion elementuak soilik margotzea. 

4. Lehendik dauden eraikinak konpontzeko, eraberritzeko edo handitzeko obrek eraikinaren funtsezko 
ezaugarriak eta, hala badagokio, eraikinaren balio arkitektoniko edo historikoak errespetatu behar 
dituzte. Obrek kanpoko elementuengan eragina baldin badute, landa-eraikuntza tradizionalen berezko 
materialak erabiliko dira edo, eraikinak handitzeko obren kasuan, lehendik zegoen eraikinaren 
material berak. Landa-eraikuntzen berezko elementutzat joko dira emokaduradun edo emokadurarik 
gabeko harlangaitzezko hormak, edo kanpotik antzerako itxura dutenak, zuriz edo kolore argiz 
margotuak, kolore naturaleko zeramika-teilazko teilatu inklinatuak eta egurrezko edo antzerako 
itxurako egur-lanak. 

5. Landa-parkean ezartzen diren eraikin berrien kasuan, eta eraikin horiek landa-paisaian ondo 
integratuta gera daitezen bermatzeko helburuz, Plan Orokorrean lurzoru Urbanizaezineko 
eraikuntzetarako ezartzen diren eta Plan honetan berariaz ezartzen diren baldintza orokorrak 
betetzeaz gain, ondoren azaltzen direnak ere bete beharko dituzte: 

- Eraikuntzek bolumetria sinplea izan behar dute, gehienez ere % 40ko maldadun bi isurkiko 
teilatu inklinatuarekin. 

- Landa-eraikuntzen berezko material tradizionalak erabiliko dira fatxadetan; hala nola, 
margotutako emokaduradun edo gabeko harlangaitzezko hormak, egurrezko egur-lanekin edo 
antzerako itxurako soluzioekin. 

- Teilatuetan zeramika-teilak erabiliko dira. Garrantzi txikiko eraikuntza osagarrietan, txapazko 
teilatuak onartuko dira. 

 

44. Artikulua: Finken banaketak eta itxiturak 

Landaredia jarraituko elementuz edo landaresiz egingo dira, edo tamaina ertaineko ugaztunen 
igarobideetan abereentzako hesidun egurrezko hesolaz egindako itxiturak erabilita. 

Eremuko landa-bideen sareari dagozkion bideekiko mugan dauden finka-itxiturak bide horien 
ertzetatik metro batera gutxienez jarriko dira. GI-3091 errepidearen kasuan, Gipuzkoako Errepideei 
eta Bideei buruzko Foru Arauan xedatutakoa bete beharko da. 

 

45. Artikulua: Sestra gaineko eraiki gabeko erabilera pribatuko espazioen kontserbazioa eta 
apaindura  

Jabetza pribatuko lorategiak, patioak eta aire zabaleko espazioak apaindura eta edertasuneko 
baldintza egokietan mantendu behar dira nahitaez, urbanizazioko beharrezko baldintzez hornituta 
(euri-urak jasotzeko sistema, argiteria, etab.). 
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Espazio horietan ez dago baimenduta inolako eraikin edo eraikuntzarik, eremu xehatu bakoitzean 
berariaz baimendutakoak izan ezik. 

 

3. Kapitulua: INGURUMENA, PAISAIA ETA NATURA BABESTEKO ARAUAK 

 

46. Artikulua: Xedapen orokorrak  

Oro har, Plan Berezi honetan aurreikusitako esku-hartzeak indarrean dauden legezko xedapenetan –
Ingurumena Babesteko EAEko Legea, 1998ko otsailaren 27koa; 215/2012 Dekretua, urriaren 16koa, 
eskualde biogeografiko atlantikoko hamalau ibai eta estuario Kontserbazio Bereziko Eremu izendatzen 
eta kontserbazio-neurriak onartzen dituena, etab.–, Hiri-antolamenduko Plan Orokorrean eta honako 
Plan Berezi honetan ezarritako ingurumenaren babeserako eta integraziorako irizpideetara egokitu 
behar dira. 

 

47. Artikulua: Ingurumen- eta paisaia-babesa eta -integrazioa  

1. Eraikuntza berriak ezarriko dira lurzoru naturalaren orografiara egokituta eta, ahal den neurrian, 
lurra lautzea edo mugitzea saihestuta edo minimizatuta. 

2. Lurra lautzea eta mugitzea planteatzen bada, komeni da jatorrizko lurrarekiko mugak ezponda 
bidez egitea, ertz zorrotzak eta ikusten diren euste-elementuak jartzea saihestuta –hala nola, harri-
lubetak edo harrizko edo hormigoi armatuzko hormak–.  

3. Lurra lautzeko eta mugitzeko egiten diren lan guztietan landatu beharko dira belarra edo zuhaixka-
espezieak, paisaian izan dezakeen inpaktu bisuala murrizteko. 

4. Aurrez justifikatutako edo gerora sortutako edozein inguruabarrengatik, zuhaiztiak galtzea dakarten 
esku-hartzeak osatu egin behar dira, birkokatu beharra dagoen espezieak berriz landatuta edo 
kentzen den zuhaitz-ale bakoitzeko antzerako espezieko hiru ale landatuta. 

Udalak horri dagozkion neurriak hartuko ditu, kasu bakoitzean egoki irizten dizkionak, are ordezko 
espezieak garraiatzeari dagokionez. 

5. Oro har, lurrazpitik egikarituko dira instalazio berrien lineak. 

 

48. Artikulua: Seinaleak 

Itxura bateratua izan behar dute parkeko seinaleek, altzariek eta zuzkidurako eraikuntzek, 
ingurunearen ezaugarriei egokitutakoa, eta ezaugarri horiek errespetatuz eta horiei balioa emanez. 
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LAUGARREN TITULUA: OTIETAKO AISIALDI-GUNERAKO ARAU PARTIKULARRAK 

 

49. Artikulua: Otietako aisialdi-gunerako arau partikularrak. 

1. Deskribapena: 

Otietako gunearen mugak dira: GI-3091 errepidea, garai bateko Plazaola burdinbidearen trazadura, 
gizarte-ekipamenduko partzela (arrantza-eskola) eta nekazaritza eta abeltzaintzako eta landazabaleko 
erabilerako lurzorua. 

Otieta da PR Gi 161 (kanaleko ibilbidea), PR Gi 162 (Usabelartzako bidea) eta SL Gi 30 (Ubarango 
ibilbidea) ibilbideen abiapuntua eta iriste-puntua. 

Zuhaitz kopuru handia duen ibarbidea da, eta handik igarotzen da Malo errekastoa. Bide baten 
bitartez lotzen dira goiko aldea –GI-3091 errepidea amaitzen den gunea– eta beheko aldea. 
Errekastoarekiko paraleloan doa bidea, eta egurrezko pasabide baten bitartez gurutzatzen du gune 
batean. Gaur egun, mahaiak eta eserlekuak dituen gune bat dago. 

Berriki, gainera, Andoaingo Udalak zuhaitz-eremu bat eskuratu du Malo errekastoaren ibarbidearen 
hegoaldean; eta hori ere Otietako aisialdi-gunean sartzen da. 

30 aparkaleku egokitu dira GI-3091 errepidearen azkeneko zatian. 

Berriki, Malo errekastoa hobetzeko obra egin da, Trentxiki ibilbidearen azpitik igarotzen den inguruan; 
gainezkabide bat egikaritu da, euri asko egiten duenean errekastoaren edukiera handitzeko. Horrela, 
errekastoak gainezka egitea eta ondorioz eremu horretan gertatu ohi diren kalteak –altzariak haustea 
eta lurra higatzea– saihestuko dira. 

2. Plan Bereziaren zehaztapenak: 

- Espezie inbaditzaileak desagerraraztea. 

- Landaredia hobetzea eta zuhaitz mota anitzak seinaleztatzea. 

- Dagoen mahai- eta jolas-gunea mantentzea. Gune hori hobetu egin daiteke mahai eta eserleku 
berriak, pergolak, paper-ontziak, iturriak, haurrentzako jolasak eta aire zabaleko kirol-eremuak eta 
abar jarrita.  

- Hegaztiak behatzeko bordak ere jar daitezke, eta hegaztientzako janlekuak. 

- Bizikletentzeko aparkaleku berriak jarriko dira. 
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BOSTGARREN TITULUA: GIZARTE-EKIPAMENDUKO EREMURAKO ARAU 
PARTIKULARRAK. OTIETAKO BISITARIEN ETXEA 

 

50. Artikulua: Gizarte-ekipamenduko eremurako arau partikularrak. 

1. Deskribapena: 

Malo errekastoaren ibarbidearen beheko aldea hartzen du gizarte-ekipamenduko Otietako eremuak. 
Berriki, hobekuntzako hainbat lan egin da eremu horretan: desentubatu egin da errekastoa azkeneko 
tartean, eta arrain-haztegiko ur-putzua eraitsi da. Eremu horretan daude garai bateko “Truchas Erreka” 
arrain-haztegiaren eraikina (Otietako garai bateko zentral hidroelektrikoa), udal intereseko ondasun 
higiezin katalogatutakoa, bai eta Bisitarien Etxea eta Arrantza-eskola ere. 

2. Plan Bereziaren zehaztapenak: 

- Gizarte-ekipamenduko eremuaren baitan dauden lurzoruak eskuratzea, desjabetuta edo erosita. 

- Errekastoaren ibaiertz biak lotuko dituen pasabidea eraikitzea. 

- Eremu osoa berrantolatzea proposatzen da, ekipamendu bakar gisa funtziona dezan. Aire zabalean 
egoteko eremua egokituko da, mahai, eserleku, pergola, paper-ontzi, iturri eta beste hainbat 
elementurekin.  

-Horretarako aukera dagoen lekuetan, aireko lineak egokitzeko esku-hartzeak egingo dira, lurrazpian 
sartzeko, Planaren araudian zehazten den bezala. 

- Garai bateko zentral hidroelektrikoaren eraikina birmoldatu egingo da eta, dagoen beste 
eraikinarekin batera, ibaiarekin eta naturarekin lotutako erabilerak hartu ahal izango dituzte, bai eta 
Turismo Aktiboarekin eta beste zenbait alderdirekin lotutakoak ere.  

-Plan Berezian ezarritako irizpideak garatuko dituen proiektua idatziko da eremua antolatzeko, egin 
beharreko obrak egikaritzeko helburuz. 

3. Eraikuntzako baldintzak  

- Otitako garai bateko zentral hidroelektrikoaren eraikinerako zehaztapenak: 

-Eraikinari eta bere inguruneari balioa ematea planteatzen da. Eraikinaren bolumetria nagusia 
finkatzen da, eta antolamenduz kanpokotzat jotzen dira hari atxikitako eranskinak.  

- Finkatutako hirigintzako eraikigarritasuna izango da dagoen eraikuntzaren formaren 
ondoriozkoa (gaur egun dituen parametroekin, oinplanoaren azalera eta eraikuntza-profila), 
atxikitako eranskinei dagokien eraikitako teilatuko azalera ezik, horiek desagertu egingo direla 
aurreikusten baita. 

- Eraikinean egiten den edozein esku-hartzerako, honako Plan Berezi honen “Ondarea: 
eremuaren baitan katalogatutako elementuak eta haien babes-maila” deritzon 24. artikuluan 
ezarritako araubidea bete beharko da, katalogatutako ondasun higiezina baita –II.a. maila. 
Udal intereseko ondasun higiezinak 1–. 

- Uholde-arriskuko eremuan eta Leitzaran ibaiaren ibilguarekiko mugan kokatzen denez, 
Uraren Euskal Agentziak (URA) eta Leitzaran Ibaia KEB eremua kudeatzen duen organoak 
horri dagokionez ezarritako zehaztapenak bete beharko ditu.  
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-Eraikina eraberritzeko eta egokitzeko idazten den obra-proiektuak urbanizazioko obra 
osagarriak eta inguruneko ingurumena eta paisaia berreskuratzeko jarduketa zehatzak ere 
jaso beharko ditu. 

- Bisitarien Etxearen eta Arrantza-eskolaren eraikinerako zehaztapenak: 

- Eraikinaren mendebaldeko buruhormaren ondoan dagoen hormigoizko terrazaren gainean 
handitzea egiteko (hiru metroko zabalera) eta solairu bat gehitzeko aukera ematen da 
(erantsita doa hori azaltzen duen planoa).  

-Gehienezko eraikigarritasuna izango da baimendutako inguratzailearen eta gehienezko 
profilaren ondoriozkoa. 

- Eraikuntzaren azken erabilerak justifikatuko balu, eraikinaren tipologia eraikitzeko araubide 
berezi bati egoki dakioke; edonola ere, baina, kokatzen den ingurunearekiko harmonian egon 
behar du, bolumetriari eta osaerari zein materialei dagokienez. 
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SEIGARREN TITULUA: NEKAZARITZAKO ETA ABELTZAINTZAKO ERABILERAKO 
EREMUETARAKO ETA LANDAZABALERAKO ARAU PARTIKULARRAK 

 

51. Artikulua: Nekazaritzako eta abeltzaintzako erabilerako eremuetarako eta 
landazabalerako arau partikularrak 

1. Deskribapena: 

Nekazaritzako jarduerak eta landa-inguruneko eraikuntzen presentziak –horietako gehienak bizileku 
iraunkorrak– humanizatutako lurralde mota da. Erliebe uhinduari esker, maldarik txikieneko 
eremuetan nekazaritzarako erabilera eman dakioke lurzoruari, baserri tradizionala delarik erreferente. 
Malda handieneko eremuak basoak birlandatzeko erabiltzen dira.  

Halaber, hor sartzen da garai bateko arrain-haztegiaren eremua ere; eremu horretan ingurumena 
hobetzea aurreikusten da, arrain-haztegiko antzinako instalazioak kenduta. 

 

2. Plan Bereziaren zehaztapenak: 

A. - Leitzaran ibaiaren ezkerreko ibaiertzeko lurzoruetan debekatuta dago eraikitzea edo lurraren 
jatorrizko fisonomia aldaraziko duen edozein esku-hartze mota egitea; hala nola, lurrak mugitzea, 
egokitzea edota isurtzea, baldin eta esku-hartzeok ez badira bide publikoak kontserbatzeari, 
mantentzeari, hobetzeari edo bide berriak irekitzeari lotutakoak. 

B. - Oro har, debekatuta dago era guztietako lur-egokitzapenak egitea, besteak beste, lurrekin edo 
obra-hondakinekin bete-lanak egitea edo hondakin geldoak isurtzea. Salbuetsita dago lurrak isurtzea, 
lurjabeak eskatzen duenean lurrok nekazaritzarako erabiltzeko aukerak hobetzeko edo ingurumena 
hobetzeko. 

C. – Gaur egun Olazarren dagoen erabilera publikoko aisialdi-gunea indartzea eta mantentzea 
planteatzen da. Andoaingo Udalak herritarrek erabiltzeko errentan hartuta dauzkan titulartasun 
pribatuko lurrak dira. 

Plan Bereziak eremu horren jolas-erabilera onartzen du, betiere izaera publikoa baldin badauka.  

Landa-parkeetan garatu beharreko jarduerak eta erabilerak arautzen dituen Udal Ordenantzan (GAO, 
1996-05-24) ezarritakoa aplikatuko da eremu horretan 

 

3. Eremuan eraikitzeko eta baimendutako erabilerak ezartzeko baldintza arautzaileak: 

3.1. Nekazaritza eta abeltzaintzako ustiaketako erabilerak 

Izaera hori dute halabeharrez landa-ingurunean ezarri beharrekoak diren nekazaritzako erabilerek –
era guztietako landareen laborantza eta ekoizpena, basogintzakoa izan ezik– eta abeltzaintzako eta 
animalia-ekoizpeneko erabilerek –era guztietako animaliak haztearekin eta zaintzearekin lotutako 
jarduerak–. 

Ondorengo bi kategoriak bereizten dira: 

- Nekazaritzako ustiakuntza arrunteko erabilerak. 

- Profesionalizatu gabeko nekazaritza eta abeltzaintzako ustiakuntzako erabilerak. 
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3.1.1. Nekazaritza ustiategi komunen erabilerak 

3.1.1.1. Definizioa: 

Hein batean edo erabat profesionalizatutako langileak dituzten ustiategiak dira, Plan Orokorrak 
ezartzen dituen betekizunez gain, betiere ustiategi gisa ekonomiko bideragarriak izateko 
gutxieneko dimentsio produktiboak dituztenak, Gipuzkoako Foru Aldundiko Nekazaritza 
Departamentuak, edo eduki hoietan ordezkatuko duen erakundeak, ezarritakoaren arabera. 

Alde horretatik eta oro har, nekazaritza ustiategi komun berri edo aurretik baden bati lotuta 
eraikin berriak ezartzeko beharrezkoa izango da, aldez aurretik, aipatu erakunde horrek 
egiaztagiri bidez ziurtatzea haren jabeak nekazaritza eta abeltzaintza arloko ekoizleak direla, 
ustiategiak kasu bakoitzean eskatutako gutxieneko neurri eta, ekoizpenaren aldetik, 
bideragarritasun baldintzak betetzen dituela, eta instalazioak kasu bakoitzean aplika daitekeen 
indarreko araudira egokitzen direla. 

Baserritzat nekazaritza eta abeltzaintza erabilera integralaren oinarrizko ustiapen unitatea 
hartzen da, udalerriko landa lurraldea ustiatzeko eredu tradizionala den aldetik. 

3.1.1.2. Gutxieneko lurzatia: 

Nekazaritza ustiategi berri bat ezartzeko lursailaren gutxieneko hedadura erabakitzeko, indarreko 
legedian xedatutakoa kontuan hartuko da, hala nola arlo horretan eskumena duen 
administrazioko erakundeak kasu bakoitzean esaten duena –Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Nekazaritza Saila, edo zeregin horietan haren lekua hartzen duen erakundea–. 

Horri gagozkiola, ekarritako lursailak etenak izan ahal izango ditu, eta lurzoru hiritarrezin gisa 
sailkatutako lurrak barneratu, erabilera orokorreko hainbat zonatan kokatuta. 

Nolanahi ere, baimendutako eraikin eta instalazio berriak eraikitzeko, nahitaezkoa izango da plan 
honetan kasu bakoitzerako gutxieneko lursailari dagokionez ezarritako baldintza betetzea. 

3.1.1.3. Eraikitzeko eta hiritartzeko baldintza orokorrak. 

A.- Baserriak edo aurretik badiren ustiategiei lotutako eraikinak finkatu egiten dira, gehigarrizko 
eraikinak egitea baimentzen da, eta horiek aipatu eraikinaren barruan edo hari atxikita jarriko 
dira, harekin ondo ematen duten materialak eta irtenbide arkitektonikoak erabiliz, edo bakartuta, 
proiektatutako instalazioen funtzionaltasuna dela-eta beharrezkoa bada. 

Handitze gorputzen garaiera ez da izango jatorriko eraikinaren batez bestekotik gorakoa, eta, 
betiere, landaz besteko erabileretarako eraikinentzat oro har erabakitako gehieneko garaiera eta 
profil mugak bete beharko dira. 

Dauden eraikinen finkapenak lotuta dakar, alde batetik, haiek osorik zaharberritzeko edo 
berritzeko aukera, are ordeztekoa ere, eta, bestetik, oro har, txabolak, eranskin prekarioak, 
estalpeak eta abar kentzeko beharra, eraikin eta ingurune osoaren itxura eta irudi orokorra 
hobetzeko. 

B.- Lehendik dauden eraikinak konpontzeko, eraberritzeko edo handitzeko obrek eraikinaren 
funtsezko ezaugarriak eta, hala badagokio, eraikinaren balio arkitektoniko edo historikoak 
errespetatu behar dituzte. Obrek kanpoko elementuengan eragina baldin badute, landa-
eraikuntza tradizionalen berezko materialak erabiliko dira edo, eraikinak handitzeko obren 
kasuan, lehendik zegoen eraikinaren material berak. Landa-eraikuntzen berezko elementutzat 
joko dira emokaduradun edo emokadurarik gabeko harlangaitzezko hormak, edo kanpotik 
antzerako itxura dutenak, zuriz edo kolore argiz margotuak, kolore naturaleko zeramika-teilazko 
teilatu inklinatuak eta egurrezko edo antzerako itxurako egur-lanak. 
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C.- Eraikuntza berriak eraikitzen direnean, jarduketaren sustatzaileak Gipuzkoako Foru Aldundiko 
nekazaritza arloko eskudun departamenduaren aldeko irizpena beharko du, Lurzoru 
Urbanizaezinetako jarduketa eta lizentzia kontuak koordinatzen dituen azaroaren 24ko 82/1998 
Foru Dekretuan ezarritakoaren arabera; irizpen hori behar du, gainera, lizentzia eskuratu aurretik 
eta beharrezkoak izan daitezkeen gainerako baimenak gorabehera. 

3.1.1.4. Nekazaritza eta abeltzaintza ustiategi komun berrien ezarpena: 

A.- Nekazaritzako ustiategi arrunt berria ezartzeko, indarrean dagoen legerian xedatutakoa eta 
Gipuzkoako Foru Aldundiko Nekazaritza Sailak edo hura ordezten duen erakundeak ezarritakoa 
bete behar da. Ezarpen hori egiteko, lehendik dauden eraikuntzak hartuko dira erreferentziatzat. 

B.- Ezarpen berriko nekazaritzako ustiategi arrunt berri bati lotutako nekazaritzako eta 
abeltzaintzako eraikuntza berriak eraikitzeko, aipatutako eraikuntzetarako lehenengoz erabiltzeko 
lizentzia eman aurretik, beharrezko eskakizuna izango da ustiategia exijitutako produktibitate-
baldintzekin martxan jartzea. 

3.1.1.5. Nekazaritza eta abeltzaintza ustiategi komunen osagarrizko bizitegi erabilerak: 

A.- Landa-parkearen eremuaren barruan ez da baimentzen etxebizitza-eraikin berririk eraikitzea. 
Lehendik daudenak ordezteko bakarrik ematen da etxebizitza-eraikin berriak eraikitzeko 
baimena. 

B.- Ustiategi bakoitzean dagoen etxebizitza osagarrien kopurua finkatzen da, baldin eta 
etxebizitza horiek dagokien udal lizentzia edo baimena badute. 

C.- Bizitegi-erabilera duten eraikuntza bat edo bi dituzten eta lehendik dauden nekazaritzako eta 
abeltzaintzako ustiategietan, honako jarduketak baimentzen dira: 

a. Lehendik badauden eta finkatu diren baserriak birgaitzeko eta hobetzeko obrak 
baimenduko dira, hau da, finkatzeko, birbanatzeko, zerbitzuak hobetzeko, zaharkitutako 
erabilerak edo egoitza jarduerarekin bateragarriak ez diren erabilerak aldatzeko, eta 
abarretarako obrak, baldin eta jatorrizko eraikinaren konstante geometrikoak (okupazioa, 
profila, estalkiaren malda eta abar) mantentzen badira, eta betiere, egingo diren aldaketa 
horiek ez badute eragingo lehengo baserriak izan ditzakeen balio arkitektoniko, historiko 
edota etnografiko elementuetan. 

b. Erregistroan banaketarik egin gabe, eta lehendik zegoen etxebizitza kopuruaren arabera, 
bi (2) etxebizitza ezarri ahal izango dira 300 m²(t)-tik gorako sabai azalera duten 
eraikinetan, eta hiru (3) etxebizitza azalera hori 500 m²(t)-tik gorakoa dutenetan. 
Ateratzen diren etxebizitzen batez besteko tamaina 150 m2(t)-koa izango da, 
etxebizitzaren erabilera erantsi edota osagarriak kontatzeke. Dena den, etxebizitzak, 
gutxienez, 120 m2(t)-ko azalera izango du. 

Horretarako ez dira kontuan hartuko ez bordak edo eraikinetik bakartutako erantsiak, 
ez gaur egun etxebizitza erabilera ez duten hari atxikitakoak, eta, etxebizitza kopuru 
handiena egokitzen denean, erantsitako horiek eraistea aurreikusten duen proiektu egokia 
aurkezteko eskatuko da. 

c. Beharrezko diren eraberritze eta birgaitze lanen munta handiagoa edo txikiagoa 
gorabehera, etxebizitza horiek guztiak aurretik badiren eraikinetan egokitu beharko dira. 

d. Eraikin horiek ezin izango dira handitu, honako kasu hauetan izan ezik 
o Egoitza erabilerako eraikinak guztira 150 m2 baino gutxiagoko azalera badu, muga 

horretara arte handitu ahal izango da. Horrelakoetan, gehienez etxebizitza bat (1) 
gaitu ahal izango da. 

o Baldin eta ustiategiaren titularrek betetzen badituzte ustiategiari lotetsitako bi (2) 
etxebizitza baimentzeko bete behar diren baldintzak, eta eraikuntzaren azalera 
300 m2(t) baino gutxiago bada, dagoen eraikina aipatutako mugararte handitu 
ahal izango dute. 

o Etxebizitzak, jarduera justifikatzen duen ustiategiari lotetsiak geratuko dira, lurzati 
hartzailean txertaturik, eta hor ez da inolako bananketarik onartuko. 

o Jarduera hartuko duen lurzatiak 10.000 m2-ko azalera izango du gutxienez. 
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o Profilari, lerrokadurei eta eraiki beharreko atal berriaren tratamendu 
arkitektonikoari dagokienez, lehengo eraikinaren ezaugarrietara egokituko da, bai 
ezaugarriz bai osaketaz, eta handitzeak ez du profila nabarmen aldatuko. Edozein 
kasutan ere, atal berri hori landa ingurunean ohikoa den eraikuntza eta 
materialtara egokituko da. 

o Handitzeak gehienez har dezakeen azalerak ez dio 50 m2-tik gora erantsiko 
handitutako solairuari, eta bertan, azalera ireki eta itxi guztiak konputatuko dira. 
Baserria bi (2) etxebizitzakoa bada, aipatutako eskubide hori etxebizitza bakoitzari 
dagokiola ulertuko da. 

o Handitzeko premia behar beste arrazoitu beharko da, nekazaritza eta 
abeltzaintzako ustiategiak berak dituen premien arabera; eta horretarako, 
erakunde eskudunak idatziz emandako txostenean ezarritako eskakizunak hartuko 
dira oinarri. Etxebizitza hori, ustiategiaren titularren edo titularkideen ohiko 
etxebizitza iraunkorrerako izango dela justifikatu beharko da. 

o Handitzearen edo eraikin berriaren egokitasuna justifikatu egin beharko da, 
lehendik dagoen eraikinaren eta bere ingurunearen baldintzei eta ezaugarriei 
begira. 

o Hori ezartzetik etor daitezkeen edonolako eragin kaltegarriak aurreikusteko edo 
minimizatzeko neurriak zehaztu eta gauzatu beharko dira. 

o Handitutako atalak, kasuan kasuko indarrean dagoen legeria zein Plan Orokorrean 
ezarritako guztieneko distantziak utziko ditu mugetara, bide publikoetara, ibai 
ibilguetara, eta abarretara. 

o Alde horretatik, ez dira kontuan hartuko eraikin edo eraikuntza bloke berean, 
erregistroan ustiategiari atxikita egon gabe, zutik dauden beste etxebizitzak; ezta 
egoitza erabilerei lotuak ez dauden elementu osagarriak ere (eranskinak, teilapeak 
edota atari-aurre atxikiak). 

e. Eraikuntzaren birgaitze integrala egiten denean edo eraikuntza eraberritzen denean 
etxebizitza kopuru handiagoa ezartzeko, etxebizitza bakoitzeko bi aparkalekuko gutxieneko 
zuzkidura egokitu beharko da, eraikuntzan bertan edo eraikuntza kokatzen den partzelan.   

f. Hurrengo atalean xedatutakoa bazter utzi gabe, egokitu nahi diren etxebizitzen kopurua 
edozein izanda ere, ez da baimenduko horiei lotutako lursailen bereizte edo zatiketarik, 
baldin eta horren ondorioz 40.000 m²-tik beherako azalera duten lursail edo finka berriak 
sortzen badira, beste nekazaritza eta abeltzaintza ustiategi batzuei atxikita daudela 
bermatu ezean. 

g. 40.000 m²-tik beherako azalera duten finketan dauden eraikinak finkatu egiten dira, baina 
haietan ezingo da bereizterik egin. 

h. Era berean, baimenduta dago, gaiari buruz 3.1.1.7 epigrafean eta indarreko legedian 
ezarritako baldintzetan, landa turismoko erabilerak edo antzekoak ezartzea eraikin 
horiexetan. 

i. Birgaitu, eraberritu edo handitutako baserriek, saneamendu instalazio guztiak behar bezala 
konpondu beharko dituzte, hondakin urak isuri eta araztekoak bezalaxe 

j. Baserri bat eraberritu, birgaitu edota handitzearen arrazoia gero azpibanatzea bada, 
etxebizitza kopuru gehiago sartzeko –nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategiari lotuak 
egon ala ez–, eraikuntzarako eskubide oro galduta geratuko da, lurzorua nekazaritzarako 
eta abeltzaintzarako ustiatzeko behar diren instalazioak egiteko ez bada behintzat. Eta 
baserriak, bere jabetzako elementu guztiekin, unitate zatiezina osatuko du erregistroan. 
Alderdi hauek guztiak bidezko udal lizentzia eskuratu aurretik justifikatu beharko dira. 
Horretarako, Jabetza Erregistroak luzatutako ziurtagiria aurkeztu beharko da, udal 
lizentziarik gabe bananketarik ezin izango dela egin esaten duena. 
 

3.1.1.6.  Nekazaritza eta abeltzaintza ustiapenerako eraikinak. 

A.- Horien artekotzat hartzen dira zuzenean nekazaritza eta abeltzaintzako ustiapen 
erabileretarako edo horien osagarri eta lagungarri diren erabileretarako eraikin finko eta egonkor 
guztiak –kortak, ukuiluak, lastategiak, siloak, nekazaritzako makineria eta baserriari lotutako 
pertsonen ibilgailuak gordetzeko eraikinak, nekazaritza industriakoak eta abar–, etxebizitza izan 
ezik. 

B.- Antolaketaz kanpokotzat jotakoen salbuespen bakarrarekin, ulertuko da finkatuta daudela 
Andoaingo Plan Orokorra onartu aurretik bazeuden eta erabilera horietarako ziren eraikinak. 
Aipatu eraikin horien finkapenak berarekin batera dakar, oro har, txabolak, eranskin prekarioak, 
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estalpeak eta abar kentzeko betebeharra, eraikin eta inguru osoaren itxura eta irudi orokorra 
hobetzeko. 

Haiek handitzeko, aplikagarriak izango dira eraikin berrietarako ondoren ezarritako baldintzak, 
ezin betezkoak izan ezean; kasu horretan, Udalak, arrazoituta, egokitzat jotzen duen erabakia 
hartuko du. 

C.- Erabilera horietarako eraikin berriek, aurretik badiren nekazaritza eta abeltzaintza ustiategiei 
bezala berriei ere lotuta egonez gero, baldintza hauek bete beharko dituzte: 

a.- Gutxieneko tarteak: 

- - Beste finka batzuetan dauden etxebizitza eraikinetara (1): 50,00 m. 
- - Landatarrak ez diren beste finka batzuetako eraikinetara (2): 20,00 m. 
- - Lursailaren mugara: 10,00 m. 
 

b.- Eraikina hartzen duen lursailaren gutxieneko azalera (3): 10.000 m² 

c.- Gehieneko eraikuntza: 300 m² 

d.- Profila (4): I. 

e.- Eraikuntzaren garaiera (4): 5,00 m. 

f.- Gehieneko eraikuntza luzera: 20,00 m 

g.- Eraikuntzaren ezaugarriak: paisaiara egokitze aldera, Udalak eskatu ahal izango du 
egituran eta estalduran material jakin batzuk erabiltzeko, ingurunera hobeto egokitzen diren 
koloreak eta formak baliatzeko, are eraikina lurpean jartzeko ere.  

(1) Distantzia hori bi eraikinetan aurrez aurre dauden fatxaden erdiko puntuan neurtuko da, 
eta esku-hartze bakoitzean eskatuko da dagokion lursailak gutxienez distantzia horren %50 
bermatzeko –25 metro–. 

(2) Distantzia hori bi eraikinetan aurrez aurre dauden fatxaden erdiko puntuan neurtuko da, 
eta esku-hartze bakoitzean eskatuko da dagokion lursailak gutxienez distantzia horren %50 
bermatzeko –10 metro–. 

(3) Lursail horrek esparru fisikoki eta espazialki jarraitua osatu beharko du. 

(4) Profila solairu batez handitu ahal izango da, sestra gainean edo sestrapean, behar edota 
eskakizun tekniko bereziak daudenean tartean (etxaldeak, etab.). 

3.1.1.7. Nekazaritza-turismoko erabilera: 

A. -Indarrean dauden legezko xedapenetan aurreikusitako nekazaritza-turismoko erabilerak 
ezartzea baimentzen da, nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategien erabilera osagarri gisa. 

Baimena lortzeko eskudun Administrazioaren oniritzia eta aldeko irizpena, beharra eta 
egokitasuna justifikatzea eta erabilera horien ondoriozko eragin kaltegarririk ez dagoela 
egiaztatzea eskatuko da. 

B.- Erabilera horiek ezarriko dira horretarako egokiak diren lehendik dauden eraikuntzetan –
zehatzago esanda, ez da baimentzen erabilera horiek bordatan, etxolatan edo antzerako 
eraikinetan ezartzea–. Erabilera horiek ezartzeko beharrezkoa da etxolak, teilapeak, eranskin 
prekarioak eta eraikinari atxikita edo lotuta dauden gainerako elementu degradatzaileak eraistea. 
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Ustiategiaren bizitegi-erabilera hartzen duen eraikinak 300 m²(t) baino azalera txikiagoa baldin 
badauka, dagoen eraikuntza 300 m²ko(t) muga horretaraino handitu ahal izango da. Handitutako 
zatiak artikulu honen 3.1.1.3 puntuan ezarritako baldintzak beteko ditu. 
 
C.- Edozein kasutan, erabilera horiek ezartzeko hirigintzako lizentzia eskatu aurretik, kokalekuari, 
irisgarritasunari, aparkalekuei, saneamenduari, tratamendu arkitektonikoari, ingurumeneko 
integrazioari eta paisaiarekiko errespetuari dagozkien baldintzen azterketa xehatua aurkeztu 
beharko da, Udalak, arrazoitutako ebazpen bidez, egoki derizkion baldintzak eta neurri 
zuzentzaileak defini ditzan. 

3.1.2. Nekazaritza eta abelazkuntzako erabilera profesionalizatu gabeak 

3.1.2.1. Definizioa: 

Halakotzat hartuko dira nekazaritzako ustiapen arruntzat hartzeko, Plan honek ezarritako 
bideragarritasun eta autonomia produktiboko baldintzak betetzen ez dituzten nekazaritzako 
ustiategiak. 

3.1.2.2. Eraikuntzako eta hirigintzako baldintza orokorrak. 

A.- Finkatu egiten dira dauden ustiategiei lotutako baserriak edo eraikinak, baldin eta ezarri ziren 
unean indarrean zegoen hirigintzako legeriaren arabera eraikita badaude. 

B.- Dauden eraikuntzak finkatzeak eraikuntza horiek erabat zaharberritzeko edo eraberritzeko 
aukera dakar berarekin, are eraikina ordeztekoa ere. Aukera horrek, aldi berean, etxolak, 
eranskin prekarioak, teilapeak eta abar kentzeko beharra dakar oro har, eraikuntzaren eta 
ingurunearen osaera eta itxura orokorra hobetzeko helburuz. Gainera, dauden balio arkitektoniko 
edo historikoa duten elementuak errespetatu behar dira, halakorik egongo balitz, horiek 
kontserbatuta edota berrerabilita. 

C. – Ez da baimentzen profesionalizatuak ez diren nekazaritzako ustiategi erabilerei lotutako 
eraikuntza berririk eraikitzerik, baldin eta ez bada ematen 3.1.2.4 ataleko C hizkian jasotako 
aparteko kasua.  

D. – Lehendik dauden eraikinak konpontzeko eta eraberritzeko obrek eraikinaren funtsezko 
ezaugarriak eta, hala badagokio, eraikinaren balio arkitektoniko edo historikoak errespetatu 
behar ditu, halakorik izango balu. Obrek kanpoko elementuengan eragina baldin badute, landa-
eraikuntza tradizionalen berezko materialak erabiliko dira. Landa-eraikuntzen berezko 
elementutzat joko dira emokaduradun edo emokadurarik gabeko harlangaitzezko hormak, edo 
kanpotik antzerako itxura dutenak, zuriz edo kolore argiz margotuak, kolore naturaleko 
zeramika-teilazko teilatu inklinatuak eta egurrezko edo antzerako itxurako egur-lanak. 

E. - Halaber, Plan honen 43. artikuluan ezarritako eraikuntzen kanpoaldea tratatzeko baldintzak 
aplikatu beharko dira, bai eta artikulu honen "Eraikuntzako eta hirigintzako baldintza orokorrak" 
deritzon 3.1.1.3 atalean –nekazaritzako ustiakuntza arrunteko erabilerei buruzkoa– ezarritako 
eraikuntzako eta hirigintzako baldintzak ere, kasu honetan baimendu daitezkeen jarduketen 
izaerara egokitzeko beharrezkoa den neurrian berregokituta.  

3.1.2.3. Bizitegi-erabilerak lehendik dauden eraikuntzetan: 

A.- Finkatu egiten da dagoen etxebizitza kopurua, baldin eta egokitu ziren unean indarrean 
zegoen hirigintzako legeriaren arabera ezarri baziren. 

B.- Finkatzen diren baserriak birgaitzeko eta hobetzeko obrak baimentzen dira; hau da, 
finkatzeko, birbanaketa egiteko, zerbitzuak hobetzeko, erabilera zaharkituak edo bizitegi-
jarduerarekin ez oso bateragarriak direnak aldatzeko eta beste hainbatetarako obrak. Betiere, 
lehendik zegoen eraikinaren konstante geometrikoak errespetatzen badira (okupazioa, profila, 
teilatuaren malda, etab.) eta egin daitezkeen aldaketek ez badituzte lehendik dagoen eraikinaren 
balio arkitektoniko, historiko edota etnografikoko elementuak kaltetzen.  
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C.- Lehendik dauden bizitegi-eraikinetan, 300 m²tik (t) gorako sabai-azalera duten eraikuntzetan 
bi (2) etxebizitza gehienez ezartzea baimentzen da, eta hiru (3) etxebizitza gehienez, azalera 
hori 500 m²tik (t) gorakoa bada; betiere, erregistroko segregaziorik gabe eta, ondore 
horietarako, kontuan hartuta lehendik dagoen etxebizitza kopurua. Ondorioz ezartzen diren 
etxebizitzen batez besteko tamaina 150 m²koa (t) izango da, etxebizitzaren erantsitako edota 
osagarri diren erabilerak zenbatu gabe, eta 120 m²tan (t) ezarrita etxebizitzaren gutxieneko 
tamaina. 

Ondore horietarako, ez dira zenbatuko bordak edo eraikuntzaren eranskin isolatuak, ezta bizitegi-
erabilerara bideratzen ez diren eraikinari atxikitako bestelakoak ere; etxebizitza kopuru 
handiagoa egokitzeko, eranskin horien eraisketa jasotzen duen proiektua aurkeztea exijituko da. 

E.- Eraikuntzaren birgaitze integrala egiten denean edo eraikuntza eraberritzen denean 
etxebizitza kopuru handiagoa ezartzeko, etxebizitza bakoitzeko bi aparkalekuko gutxieneko 
zuzkidura egokitu beharko da, eraikuntzan bertan edo eraikuntza kokatzen den partzelan.   
 

3.1.2.4. Nekazaritza eta abeltzaintza ustiapenerako eraikinak 

A.- Horien artekotzat hartzen dira zuzenean nekazaritza eta abeltzaintzako ustiapen 
erabileretarako edo horien osagarri eta lagungarri diren erabileretarako eraikin finko eta egonkor 
guztiak –kortak, ukuiluak, lastategiak, siloak, nekazaritzako makineria eta baserriari lotutako 
pertsonen ibilgailuak gordetzeko eraikinak, eta abar–, etxebizitza izan ezik. 

B.- Antolaketaz kanpokotzat jotakoen salbuespen bakarrarekin, ulertuko da finkatuta daudela, 
erabilera horietarako ziren eraikinak eta Andoaingo Hirigintza Antolamendu Planak finkatzen 
dituenak. 

C.- Plan honetan eta Hiri-antolamenduko Plan Orokorrean definitutako nekazaritzako ustiategi 
arrunt izaera ez duten lehendik dauden nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategien kasuan, 
ustiategiak bizitegi-erabilera kokatzen den eraikuntza berean hartzen baditu abeltzaintzako 
erabilerak, baimendu egiten da aipatutako abeltzaintzako erabilerak bizitegi-erabilerako 
eraikinetik kanpoko eraikin independiente batean segregatzea, baldintza higieniko-sanitarioak 
edota bizigarritasun-baldintzak hobetzeko helburuz. Jarduketa horietarako honako alderdi hauek 
bete behar dira:  

a. Birkokatu beharreko erabilerak abeltzaintzako erabilerak soilik izango dira, erabilera 
horiek bizitegi-erabilera hartzen duen eraikinaren baldintza higieniko-sanitarioei eta 
bizigarritasun-baldintzei dagokienez sor ditzaketen eraginak direla eta. 

b. Eraikin beraren barruan, eraberrituta eta birgaituta, bizitegi-erabilerak eta 
abeltzaintzako erabilerak banatzeko eta, era horretan, baldintza higieniko-sanitarioak 
edota bizigarritasun-baldintzak bermatzeko aukera emango lukeen bestelako 
aukerarik ez dagoela justifikatu behar da.   

c. Lekualdatu beharreko abeltzaintzako erabilerak eraikin nagusiari atxikitako eranskin 
batean kokatzen badira, abereentzako eraikin berria eraikitzeko eraitsi egin beharko 
da eranskin hori. 

d. Abeltzaintzako erabilera horiek, arrazoi higieniko-sanitarioengatik, birkokatzeko 
dagoen beharra jasota geratu behar da Lurzoru Urbanizaezinetako jarduketa eta 
lizentzia kontuak koordinatzen dituen azaroaren 24ko 82/1998 Foru Dekretuan era 
horretako lurzoruetan eraikuntza berriak eraikitzeko ezarritakoaren arabera 
Gipuzkoako Foru Aldundiko Landa-ingurunearen Garapenerako Departamenduan egin 
beharreko txostenean.   

e. Abeltzaintzako eraikuntza berriaren sabai-azalera eraikiak bat etorri beharko du 
jatorrizko eraikinak hartzen duen abelburu kopuruarekin eta kopuru horrekiko 
proportzionala izan behar du; edozein kasutan, artikulu honen 3.1.1.6 atalean –
nekazaritzako ustiategi arruntei lotutako nekazaritzako eta abeltzaintzako eraikuntzei 
buruzkoa– ezarritako hirigintzako parametroak bete beharko ditu. 

f. Aldez aurretik zegoena baino abelburu kopuru handiagoa ezartzea planteatzen bada, 
ustiategi-eraikuntza berria baimendu ahal izateko beharrezkoa izango da 
nekazaritzako ustiategi arrunt izaera lortzea, agiri honetan zein Hiri-antolamenduko 
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Plan Orokorrean ezarritako moduan. Kasu horretan, artikulu honen 3.1.1.4 atalean 
ezarritakoa aplikatuko da. 

g. Nekazaritza eta abeltzaintzako eraikin berria eraikitzeko nahitaezkoa da erabilera 
horiek ezartzeko egokiak diren eraikuntzarik ez egotea aldez aurretik; lehentasuna 
emango zaio lehendik dauden eraikuntzak berrerabiltzeari edo optimizatzeari, are 
eraikuntza horiek handituta, hori egin badaiteke.  

h. “C” atal honetan aurreikusitako jarduketetarako nahitaezkoa da baserriari lotutako 
lursailetan dauden etxolak, teilapeak, eranskin prekarioak eta gainerako elementu 
degradatzaileak kentzea eta eraistea.  

 
3.2. Landaz besteko beste erabilerak: 

3.2.1. Bizitegi erabilera autonomoak 

Eremu barruan, Andoaingo HAPO-k finkatutako, dauden etxebizitzak baimentzen dira. Ez da 
baimenduko bizitegi erabilera autonomorako eraikin berririk eraikitzea, ez eta hura ezartzea ere 
aurretik badiren eraikin finkatuetan, lehenago ez baziren erabilera horretarakoak. Berariaz debekatzen 
da hori ezartzea eraikin berrietan. 

Finkatutzat joko da dagoen eraikigarritasuna, atxikitako edo baserriaren hurbileko txabolei, eranskin 
prekarioei eta estalpeei lotutakoa izan ezik; horiek desagerraraztea aldez aurreko baldintza izango da 
aurretik dagoen eraikinaren edozein birgaitze jarduera zertzeko ere. Horietako edozein jarduera 
baimentzeko, nahitaezko baldintza izango da eraikinaren eta haren inguruaren osaera eta irudia 
orokorki hobetzea. Ez da baimentzen aipatu eraikigarritasuna handitzea. 

Oro har, eraikin bakoitzean gehienez bi (2) etxebizitza ezartzea baimentzen da, betiere sabai azalera 
300 m²(t)-tik gorakoa bada, eta hiru (3) etxebizitza, azalera hori 500 m²(t)-tik gorakoa izanez gero. 
Nolanahi ere, baimen hori emateko bete beharreko baldintza izango da beharrezko eraikigarritasuna 
izatea etxebizitzaren gutxieneko neurria 150 m²(t)-koa izan dadin. 

Kopuru hori gainditzen duten aurretiko eraikinetako etxebizitza kopurua finkatu egiten da, betiere 
haiek, beren garaian, administrazio baimen egokiarekin edo egokiekin eraiki baziren, eraikitzeko udal 
lizentzia ere barne izanik, edo aspaldiko denboretatik etxebizitza erabilera horrekin iraun badute. 

3.2.2. Zerbitzu-sektoreko erabilerak 

Ondoren azaltzen diren modalitateetan ezar daitezke erabilera horiek, soilik lehendik zeuden 
finkatutako eraikuntzetan, Plan Orokorra indarrean sartu aurretik bizitegi-erabilera edo bestelako 
erabilera nagusiak edo autonomoak zituzten eraikinetan, ez bestelako erabilera osagarriak 
zituztenetan –zehazki, ez da zerbitzu-sektoreko erabilerarik baimentzen bordatan, etxolatan edo 
antzerako eraikuntzetan–: 

- Hotel-erabilerak, indarrean dagoen arloko legerian ezarritako landa-ostatuko 

modalitateetan (landetxea, landa-inguruneko oporretarako apartamentuak, etab.).  

- Tradizionalki baserriei lotutako ostalaritzako erabilerak; hala nola, sagardotegiak, 

askaltegiak, etab. Betiere, lehendik dauden ustiategiei lotutako landa-erabileren osagarri 

gisa planteatzen badira. 

Erabilera horiek ezartzeko beharrezko zaharberritze- edota birgaitze-obrek lehendik zegoen 
eraikinaren konstante geometrikoak (okupazioa, profila, teilatuaren malda, etab.) errespetatuko 
dituzte, eta egin daitezkeen aldaketek ez dute dagoen eraikinak izan ditzakeen balio arkitektoniko, 
historiko edota etnografikoko elementuak kaltetuko.  

Erabilera horiek ezartzeko eraitsi egin behar dira eraikinari atxikitako edo lotutako etxolak, teilapeak, 
eranskin prekarioak eta gainerako elementu degradatzaileak. 

Eraikitzeko lizentzia eskatu aurretik, azterlan xehatua aurkeztu beharko da, jarduerak parkean izango 
duen kokalekua, irisgarritasuna, aparkalekua, saneamendua, trataera arkitektonikoa, 



Kodea: 11442003.7 
Sustatzailea: Andoaingo Udala    

 

Plan Orokorreko arauak garatzeko hirigintza-arauak. 
HE.02 - Leitzaran Landa-Parkeko esparruaren Antolamendu-Plan Berezia 

2016 
otsaila C.43 

 

ingurumenarekiko integrazioa eta paisaiarekiko errespetua eta beste hainbat alderdiri dagozkion 
baldintzen gainekoa, Udalak, arrazoitutako ebazpen bidez, egoki irizten dizkion baldintzak eta neurri 
zuzentzaileak defini ditzan. 

3.2.3. Gizarte-ekipamendu pribatuko erabilerak 

Gizarte-ekipamendu pribatuko erabileratzat jotzen dira titulartasun pribatu edota ondare-jabetzako 
araubidean herritarren zerbitzurako garatutako jarduerak, eremuaren landa-izaerarekin lotutako eta 
izaera horrekin bateragarriak diren ekipamendu soziokultural edo kirol-ekipamenduko modalitateetan. 

Ekipamendu horiek lehendik dauden eraikuntza finkatuetan bakarrik ezar daitezke, Plan Orokorra 
onetsi aurretik erabilera nagusi edo autonomoetarako erabiltzen ziren –eta ez beste eraikin batzuen 
erabilera osagarrietarako– eraikinetan. Hain zuzen ere, ez da baimentzen erabilera horiek bordatan, 
etxolatan edo antzerako eraikuntzetan ezartzea. 

Erabilera horiek ezartzeko beharrezko zaharberritze- edota birgaitze-obrek lehendik zegoen 
eraikinaren konstante geometrikoak (okupazioa, profila, teilatuaren malda, etab.) errespetatuko 
dituzte, eta egin daitezkeen aldaketek ez dute dagoen eraikinak izan ditzakeen balio arkitektoniko, 
historiko edota etnografikoko elementuak kaltetuko.  

Erabilera horiek ezartzeko eraitsi egin behar dira eraikinari atxikitako edo lotutako etxolak, teilapeak, 
eranskin prekarioak eta gainerako elementu degradatzaileak. 

Eraikitzeko lizentzia eskatu aurretik, azterlan xehatua aurkeztu beharko da, jarduerak parkean izango 
duen kokalekua, irisgarritasuna, aparkalekua, saneamendua, trataera arkitektonikoa, 
ingurumenarekiko integrazioa eta paisaiarekiko errespetua eta beste hainbat alderdiri dagozkion 
baldintzen gainekoa, Udalak, arrazoitutako ebazpen bidez, egoki irizten dizkion baldintzak eta neurri 
zuzentzaileak defini ditzan, bai eta aldez aurretik plan berezi bat formulatzea exiji dezan, hala 
badagokio. 

4. Olazarra baserria ordezteko baldintzak 

Gaur egun, uholde-arriskuko eremu batean kokatuta dago Olazarra baserria, Ubaran errekastoa 
Leitzaran ibaian isurtzen den gunean hain zuzen ere. 

Olazarra baserria Andoaingo Hiri-antolamenduko Plan Orokorraren ondare-intereseko elementuen 
katalogoan sartuta dago. 2 babes-maila dauka. Hau da, udalerri mailako interesa duten eraikuntzen 
eta elementuen artean dago; horien balio tipologiko edota arkitektonikoak ez dira derrigor 
kontserbatu behar egin daitezkeen jarduketetan. Ez da berariazko babesik proposatzen; hala ere, 
beharrezkotzat jotzen da obra horiek idatziz jasota utziko dituen azterketa dokumental bat aurkeztea 
–altxaera planimetrikoa, argazki-memoria eta idatzizko memoria deskribatzailea–, azpitalde horretan 
sartzen diren ondasunei eragin diezaieketen obrak egiteko edozein obra-lizentzia eman aurretik.  

Behin baino gehiagotan jasan ditu uholdeak baserriak, ibaiak gainezka egitearen ondorioz. Horregatik, 
eta egungo egoerari irtenbidea emateko helburuz, Plan Berezi honek baserri hori ordezteko aukera 
ematen du, honako baldintza hauekin: 

- Bizitegi-erabilerako eraikin berrirako baimen daitekeen sestra gaineko gehienezko 
eraikigarritasun gordina izango da baserriaren bolumen nagusiaren barruan eraikitako 
azalerarena, baserriari atxikitako eranskinak kontuan izan gabe.  

- Gainera, sestra azpian solairu bat eraikitzeko aukera baimentzen da, sestra gainean 
planteatzen den eraikuntzaren oinplanoko okupazioaren eraikigarritasun baliokidearekin.  

- Erdisotoko solairua bizitegi-erabilerara bideratzen bada, sestra gaineko solairu gisa 
zenbatuko da baimendutako gehienezko azalera eraikigarria eta profila zenbatzeko 
ondoreetarako. 

- II/I izango da baimendutako gehienezko profila 
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- Oinplanoko gehienezko okupazioa 250 m2koa izango da 

- Eraikuntzaren gehienezko altuera: 9 metrokoa, eraikuntzaren edozein punturekiko bere 
fatxada guztietan. Ibilgailuentzako sotorako edo erdisotorako sarbidea kokatzen den 
lekuan soilik gainditu ahal izango da gehienezko altuera hori, salbuespen gisa.  

- Teilatuaren gehienezko malda: % 40  

- Eraikin berrian jatorrizko baserrian zegoen etxebizitza kopurua baino etxebizitza gehiago 
ezartzea baimentzen da, erregistroko segregaziorik gabe, Plan Bereziaren Seigarren Titulu 
jonen 3.1.1.5 puntuan ezarritako arauen arabera. Eraikuntza berrian baimendu daitezkeen 
gehienezko etxebizitza kopurua definitzeko zenbagarria den azalera eraikia zehazteko 
helburuz, jatorrizko baserriaren bolumenaren barruan sartzen den sabai eraikiaren azalera 
soilik zenbatu ahal izango da; beraz, ezin da zenbatu baserriari atxikitako eraikuntzei 
dagokien azalera eraikia. 

- Nekazaritza eta abeltzaintzako erabileretarako baimen daitekeen gehienezko azalera 
eraikigarria izango da erabilera horietarako baserriari atxikita dauden eranskinei dagokien 
sabai-azalera eraikiaren berbera.  

- Nekazaritza eta abeltzaintzako erabilera horiek helburu horretara esklusiboki bideratutako 
eraikuntza independiente batean ezar daitezke; eraikuntza hori erantsitako planoan 
mugatutako eremuan kokatu beharko da, eta honako Plan honetan eraikuntza mota 
horietarako ezarritako baldintzak bete beharko ditu. Halaber, erabilera horiek bizitegi-
eraikinari atxikitako eraikuntza batean ezar daitezke, baldin eta ezarriko diren erabilerak 
ez badira bateraezinak eraikinaren bizitegi-erabilerarekin eta baldintza higieniko-
sanitarioak eta bizigarritasun-baldintzak bermatzen badira. Kasu horretan, atxikitako 
eraikin hori bizitegi-eraikinaren bolumetrian integratu eta bateratu beharko da, multzo 
osoarentzako tratamendu unitarioa planteatuta. 

- Jarduketaren sestra gaineko guztizko azalera gordin eraikigarriak ezin du gainditu gaur 
egun dauden eraikuntzen (baserria eta hari atxikitako eraikuntzak) sestra gaineko azalera 
eraikia. 

- Nekazaritza eta abeltzaintzako erabileretara bideratutako espazioak handitzeko helburuz 
baimendutako gehienezko eraikigarritasuna handitzeko beharra izanez gero, Plan honetan 
nekazaritza-ustiategi arrunteko erabileretarako ezarritako araudia aplikatuko da.  

- Baserria eta baserriari atxikitako eraikuntzak ordezteko nahitaezkoa da gaur egungo 
eraikuntzek okupatutako kokalekuaren ingurumena eta paisaia berreskuratzea. 

- Udalak ez du eraikin berria lehenengoz okupatzeko lizentziarik emango baserri zaharra eta 
hari lotutako etxolak, eranskin prekarioak, teilapeak eta abar eraitsi eta kokalekuaren 
ingurumena berreskuratzen eta leheneratzen den arte. 

- Ondorengo planoan mugatutako eremuan kokatuko dira eraikin berria edo berriak: 
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5. Garai bateko arrain-haztegiaren eremurako baldintzak 

Garai bateko Truchas Erreka arrain-haztegiaren instalazioak Otietako jolas- eta ekipamendu-eremutik 
gorako daude. Tamaina handiko ur-putzu ugariz eta bi eraikin osagarriz osatutako konplexua da; 
horiek guztiek ez dute erabilerarik gaur egun. 

Eremu horretan daude Olaberri baserriaren (garai bateko Olaberria burdinola) aurriak ere; higiezin 
hori udal interesekoa da (2). EAEk arkeologia-presuntzioko eremu izendatu zuen; kanpoaldeko 
hormak bakarrik mantentzen dira. 

Bere kokalekuagatik eta zati batean uholde-arriskua izateagatik, uraren arloan aplikagarria den 
arauditik eratorritako baldintzatzaile eta mugek eragindako eremua da (Urari buruzko Legea eta hori 
garatzeko sustatutako xedapenak; EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldeko Arlo-plana 
(Kantauriko isurialdea), 1988ko abenduaren 22ko Dekretu bidez behin betiko onetsi zena, etab.). 
Eskualde biogeografiko atlantikoko hamalau ibai eta estuario Kontserbazio Bereziko Eremu izendatzen 
eta kontserbazio-neurriak onartzen dituen urriaren 16ko 215/2012 Dekretuan ezarritakoaren mende 
ere geratzen da (Leitzaran Ibaia KBE –ES2120013–). 

Eremu horretarako, dauden instalazioak kenduta ingurumena hobetzeko jarduketak soilik baimentzen 
du Plan Bereziak, ingurumena hobetzeko eremuei dagokien Araudi Partikularretan ezarritako 
zehaztapenen arabera. 
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ZAZPIGARREN TITULUA: INGURUMENA HOBETZEKO GAINJARRITAKO 
BALDINTZATZAILEA DUTEN EREMUETARAKO ARAU PARTIKULARRAK 

52. Artikulua: Ingurumena Hobetzeko I Eremuari dagozkion arau partikularrak 

 

1. Deskribapena: 

Ingurumena hobetzeko I eremuak dira zuhaitzik gabeko edo zuhaizti isolatudun partzelak dira, Ubaran 
errekastoaren ibaiertz bietan –Leitzaran ibaira isuri aurretik– eta Ganborenaetxea baserriaren 
inguruetan kokatzen direnak.  

Oro har, Ingurumena Hobetzeko I Eremuan dauden espazioak Aralar eta Aiako Harria natura-
espazioen indargetze-eremuaren barruan kokatzen dira. Ibai-korridore natural gisa ere funtziona 
dezakete eremu horiek, Ubaran errekastoaren eta Leitzaran ibaiaren ondoan kokatzen baitira. 
Indargetze-eremuari eta ibarbasoari jarraitutasunik ematen ez dioten eremu degradatuak dira; gaur 
egun, bazkaleku eta laborantza atlantiko gisa erabiltzen dira. Eremu horiek zaildu egiten dute eremu 
mugakideek korridore natural gisa funtzionatzea, ez baitago landaredia sail jarraikirik. 
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1 Irudia.- Ingurumena Hobetzeko I Eremuan kokatutako areak 

     

 

Eremu horietarako berariazko araudiak aplikatuko dira; hala nola: 

 92/43/CEE Zuzentaraua, 1992ko maiatzaren 21ekoa, Kontseiluarena, habitat naturalak eta 
basa-fauna eta –flora kontserbatzeari buruzkoa. 

 16/1994 Legea, ekainaren 30ekoa, EAEko natura babestekoa; honako hau ezartzen du bere 
39. artikuluan: 

“aurreko ataleko lege-oinarriak betearazteko fauna eta landarediarentzat erabateko garrantzia 
duten ikusmiraren elementuen kudeaketa zuzena sustatuko da. Bereziki, egitura jarraia eta 
lerrozkoa izanik, migrazioa eta espezieen arteko trukaketa genetikoa errazten duten 
elementuena: ibaiak, zelai-mugetako sistemak, palaxuak eta beste. Edo baita elkargune izanik 
ekosistemen aniztasuna areagotu eta elkartrukaketa genetikoa errazten dutenena ere: 
urmaelak, toki hezeak, basotxoak eta beste". 

 Lurraldea Antolatzeko Gidalerroak (LAG), EAEko Lurraldea Antolatzeari buruzko maiatzaren 
31ko 4/1990 Legeak ezarritakoak. Lurraldea Antolatzeko Gidalerroek ondorengoa ezartzen 
dute Ingurune Fisikoa Antolatzeko Gidalerroan: 

“bereziki kontuan hartuko da bertako zuhaiztien kontserbazioa”. Honako behar hau ere 
adierazten da: “habitaten arteko konexiorako korridore ekologikoak zaintzeko eta 
leheneratzeko beharra, elkartrukaketa genetikoa berma dezaten”. Faunaren tratamenduari 
dagokionez, “faunaren zirkulazio librea galerazten duten oztopo artifizialak sortzea saihestuko 
da”. 

 7/2006 Foru Araua, urriaren 20koa, Gipuzkoako mendiei buruzkoa. Ondorengoa ezartzen du 
90. artikuluan: 

“2.- Basoko espezieak erabiliz basoberritze lanak egin nahi dituen mendi jabe orok Baso 
Administrazioaren baimena eskatu beharko du. Eskaera horretan Gipuzkoako Agrologia 
Motetako Mapari dagokion jarduera azalera adierazi beharko da, baita poligonoaren eta 
lurzatiaren katastroko erreferentzia ere, Nekazaritza Ustialekuen Erroldan jasota dagoen 
moduan; erabiliko den espeziea edo espezieak zehaztuz.” 

“4.- Basoberritze lanetarako lur sailak prestatzeko erabiliko den makineria autopropultsatua 
lan horietarako baimendutako enpresen erroldan izena emanda dagoen enpresaren batek 
kudeatutakoa izango da eta Gipuzkoako mendien ezaugarrietara egokituta egongo da. 
Makineria baldintza atmosferikoak aldekoak direnean bakarrik erabiliko da mendiari, bideei eta 
komunikabideei kalterik ez eragiteko”. 

“5.- Tratamendu fitosanitarioetan erabiliko diren gai kimikoak legediak homologatu eta 
baimendutakoak izango dira eta baimendutako neurri eta moduan aplikatu beharko dira; 
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tratamendu fitosanitarioetan lehentasuna eman beharko diete produktu biodegradagarriei eta 
ekologikoei.” 

Gainera, 91. artikuluan, basoen eta finka mugakideen arteko gutxieneko tarteak ezartzen dira: 

“Basoberritze lanak egiten direnean, zuhaiztien eta finka mugakideen artean utzi beharreko 
tarteen arauak hartu beharko dira kontuan. Hala, bi aldeek ados jarrita bestelakorik erabaki 
ezean eta inguru horretan ohiturazko ordenantzak edo usadioak ez badaude, zuhaitzak ondoko 
finken mugatik gutxienez ondorengo tartea utzita aldatu beharko dira: 

a) Basoen artean: 2 metro. 

b) Muga baratza, larre edo fruitu arboladiekin denean: 

1.– Eukaliptus motako zuhaitzak aldatzen direnean: 6 metro. 

2.– Gainerako espezie hostozabaletakoak direnean: 4 metro. 

3.– Koniferoak edo erretxinadunak direnean: 3 metro. 

c) Muga landa-etxe edo nekazaritza erabilerako beste eraikinekin denean: gutxienez 
40 m lineal eraikinetik”. 

2. Plan Bereziaren zehaztapenak: 

- Lehendik dauden elementuak kontserbatzea edota leheneratzea; hala nola, landaresiak, 
zuhaiztiak, ibarbasoak, etab. 

- Lehentasuna emango zaio bertako espeziez osatutako masak kontserbatu, leheneratu eta 
hobetzeari. 

- Edozein landare-espezie inbaditzaile kentzea. 

- Fauna-espezieen mugimendu naturala galerazten duen edozein oztopo artifizial edo 
itxitura kentzea. 

- Oztopo artifizialak jartzea saihestuko da. 

- Plan Orokorrean, honako Plan Berezi honetan, uraren arloan indarrean dagoen legerian eta 
eskualde biogeografiko atlantikoko hamalau ibai eta estuario Kontserbazio Bereziko Eremu 
izendatzen eta kontserbazio-neurriak onartzen dituen urriaren 16ko 215/2012 Dekretuan 
(Leitzaran Ibaia KBE –ES2120013–) ezarritako baldintzak eta zehaztapenak betetzen ez 
dituzten lehendik dauden etxolak eta eraikuntza prekarioak kentzea, bereziki Ubaran 
errekastoaren eskuineko ibarrean daudenak, Olazar parean. 

3. Erabiltzeko araubidea: 

-Baimendutako erabilerak: 

- Bertako zuhaitz-espezieak landatzea. 

- Espezie aloktonoz osatutako landaresiak, zuhaiztiak eta abar ordeztea, bertako espezieak 
jarrita. 

- Ingurumena kontserbatzea eta hobetzea. 

- Bere berariazko balioekin lotutako jarduera zientifikoak eta zabalkunderako jarduerak. 
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- Sasiarteak suteak prebenitzeko neurri gisa soilik garbitu ahal izango dira, dauden zuhaitz-
formazioak birsortzeko edo landaresiak mantentzeko. 

- Nekazaritzako erabilera. 

-Debekatutako erabilerak: 

- Bide-azpiegitura edo azpiegitura hidrologiko berriak, mea ateratzeko areak eta hiri- eta 
industria-asentuak jartzea.  

- Debekatuta dago zuhaitzak eta zuhaixkak moztea edo ateratzea. 

- Debekatuta dago landaresi biziak eta mugak kentzea edo degradatzea, bertako espeziez 
osatuta daudenean. 

- Landaresi biziak mantentze aldera, debekatuta dago horiek inaustea martxoaren 30etik 
uztailaren 31ra arte, ugalketa-garaian dauden hegaztiei sor dakizkiekeen eragozpenak 
murrizteko helburuz. 

- Debekatu egingo da koniferoak eta bestelako baso-espezie exotikoak landatzea, 
fragmentazioa eta isolamendua murrizteko eta biodibertsitatea hobetzeko. 

- Fauna-espezieen mugimendu naturala galerazten duen edozein oztopo artifizial edo itxitura 
jartzea. 

- Zerbitzu-sektoreko erabilerak 

- Baratzeak eta nekazaritzako erabilerako etxolak. 

- Gainerakoak. 
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53. Artikulua: Ingurumena Hobetzeko II Eremuari dagozkion arau partikularrak 

 

1. Deskribapena:  

GI-3091 errepidearen alde bietako eremu degradatua, Olazarreko aparkalekua igaro ondoren eta 
Erdiko Borda eta Sagamuño baserrietara doan bidea baino lehenago. Artifizialdutako eremua da, 
zuhaiztirik gabea eta nahikoa bertan behera lagatakoa. Gainera, murriztua dauka paisaiaren kalitatea. 

2 Irudia.- Ingurumena Hobetzeko II Eremuan kokatutako area 

  

 

 

 



Kodea: 11442003.7 
Sustatzailea: Andoaingo Udala    

 

Plan Orokorreko arauak garatzeko hirigintza-arauak. 
HE.02 - Leitzaran Landa-Parkeko esparruaren Antolamendu-Plan Berezia 

2016 
otsaila C.51 

 

2. Plan Bereziaren zehaztapenak: 

- Paisaiarekiko inpaktua murriztea. 

- Eremuaren nekazal balioa indartzea, lurzoruaren nekazaritzarako gaitasuna hobetuta. 

3. Erabilerako baldintzak: 

-Baimendutako erabilerak: 

- Nekazaritzako jarduerak eta, jarduera horrekin bateragarriak izanik, nekazaritzako 
ekosistemak eta paisaiak zaindu direla ziurtatzen duten jarduerak. 

- Ingurumena kontserbatzea eta hobetzea. 

-Bordatxiki baserrian, baimendu egiten dira nekazaritzako eta abeltzaintzako erabilerako 
eremuan eta landazabalean finkatutako eraikuntzetarako oro har baimendutako erabilerak eta 
esku-hartzeak 

-Debekatutako erabilerak: 

- Kokatzen den eremu xehaturako ezarritakoak 

- Obra-hondakinak edo hondakin geldoak botatzea edo isurtzea. Salbuetsita dago lurrak 
isurtzea, lurjabeak eskatzen duenean, lurraren ezaugarriak berreskuratzeko edo hobetzeko 
helburuz, gero lur horiek nekazaritzarako eta abeltzaintzarako erabiltzeko. 

- Nekazal balioa kentzen duten edo paisaiarengan inpaktua duten bestelako erabilerak eta 
jarduerak. 
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54. Artikulua: Ingurumena Hobetzeko III Eremuari dagozkion arau partikularrak 

 

1. Deskribapena:  

Goiburu auzoan Robinia pseudoacacia espezieko basoa dago, eta baztertu egiten ditu bertako beste 
espezieetako zuhaiztiak. Leitzaran ibaiaren meandroetako baten ezkerreko ibaiertzean dago, 
Andoaingo herri-gunera iritsi baino lehenxeago. Espezie hori ibarbasoekin lehiatzeko gai da eta, batez 
ere, altzadiak dira espezie horren gaitasun inbadaitzaile ezagunaren kalterik handiena jasaten duena; 
baita, jakina, baso-eremuetako beste espezie batzuek ere. 

3 Irudia.- Ingurumena Hobetzeko III Eremuan kokatutako area 

  

Besteak beste, Gipuzkoako mendiei buruzko urriaren 20ko 7/2006 Foru Araua aplikatuko da.  
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2. Plan Bereziaren zehaztapenak: 

- Bertako flora indartzea, Robinia pseudoacacia espezie inbaditzaileak eragiten duen 
biodibertsitatearen galera saihesteko helburuz eta, era horretan, erkidegoaren intereseko 
habitaten kontserbazio-egoera hobetuz. 

- Gaur egun dagoen Robinia pseudoacacia basoa progresiboki ordeztea. 

- Eremua progresiboki birlandatzea bertako askotariko espezieekin. 

- Sega-belardiak garatzea malda txikieneko goiko aldean  

3. Erabilerako baldintzak:   

-Baimendutako erabilerak: 

- Ingurumena kontserbatzea eta hobetzea 

- Espezie inbaditzaileak desagerraraztea 

- Birlandaketak egitea bertako espezieekin 

-Debekatutako erabilerak: 

- Aurreko ataletan jasotzen ez direnak eta, zehazki, honako hauek: 

- Espezie inbaditzaileen hedapenari bide ematen dion edozein ekintza edo jarduera. 

- Azpiegiturak eraikitzeko eta ezartzeko edozein prozesu 

- Baliabide edafikoak eta bestelako ingurumen-baliabideak errespetatzen ez dituzten 
espezie inbaditzaileak desagerrarazteko ekintzak. 

 

Berreskurapena lortzeko arrakasta aukeratutako espezieetan, landatze-sisteman eta egiten den 
jarraipenean oinarrituko da batez ere. 

Birlandatzen hasi aurretik, eremuaren baldintzen azterketa egin beharko da, dagoen maldari, 
orientabideei, ezaugarri edafikoei, eguzki-erradiazioari, prezipitazioei, tenperaturei eta bestelako 
klima-faktoreei dagokienez –izozteak, hezetasuna, etab.–; horri esker, lursaila area homogeneotan 
banatu, espezie inbaditzaileak desagerrarazteko prozesurik egokiena zehaztu eta area bakoitzerako 
bertako espezierik egokiena aukeratu ahal izango da. 

Espezie inbaditzaileak desagerrarazteko erabiltzen diren teknikek ahalik eta gehien errespetatu behar 
dute lurzorua; inpakturik txikiena duten metodoak aplikatuko dira. Mozketa-faseak ikuskatu behar 
dira, lurzoruarengan ahalik eta kalterik txikiena eragiten dela bermatzeko eta espezie inbaditzailea 
gaur egun kolonizatu gabe dituen beste eremu batzuetara hedatu ez dadin.  

Birlandaketarekin hasi aurretik, lurzorua prestatu behar da, lurraren egitura eta baldintza 
hidrologikoak hobetzeko, sustraiak lurrean ondo sartzeko eta landatze-operazioak errazteko helburuz. 

Basoberritze lanetarako lur sailak prestatzeko erabiliko den makineria autopropultsatua lan 
horietarako baimendutako enpresen erroldan izena emanda dagoen enpresaren batek kudeatutakoa 
izango da eta birlandatu beharreko eremuaren ezaugarrietara egokituta egongo da. Makineria 
baldintza atmosferikoak aldekoak direnean bakarrik erabiliko da mendiari, bideei eta komunikabideei 
kalterik ez eragiteko. 
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Ondoren, bertako espezierik egokiena edo egokienak landatuko dira. Ibaitik hurbileneko 20 metroko 
zerrendan, ibarbasoetan berezkoak diren espezieak erabiliko dira. Itxura oneko aleak erabili behar 
dira, birlandaketa arrakastatsua izan dadin. Tarte egokia mantendu behar da landatuko diren aleen 
artean. Gutxieneko tartea errespetatu behar da mugakide diren zelai eta laborantzekiko, bideekiko, 
aireko argindar-lineekiko eta beste hainbatekiko ere. Gipuzkoako Mendiei buruzko urriaren 20ko 
7/2006 Foru Arauak ondorengo gutxieneko tarteak ezartzen ditu: 

91. artikulua: “Basoberritze lanak egiten direnean, zuhaiztien eta finka mugakideen artean utzi 
beharreko tarteen arauak hartu beharko dira kontuan. Hala, bi aldeek ados jarrita bestelakorik 
erabaki ezean eta inguru horretan ohiturazko ordenantzak edo usadioak ez badaude, zuhaitzak 
ondoko finken mugatik gutxienez ondorengo tartea utzita aldatu beharko dira: 

a) Basoen artean: 2 metro. 

b) Muga baratza, larre edo fruitu arboladiekin denean: 

1.– Eukaliptus motako zuhaitzak aldatzen direnean: 6 metro. 

2.– Gainerako espezie hostozabaletakoak direnean: 4 metro. 

3.– Koniferoak edo erretxinadunak direnean: 3 metro. 

c) Muga landa-etxe edo nekazaritza erabilerako beste eraikinekin denean: gutxienez 
40 m lineal eraikinetik”. 

Beharrezko neurriak hartu behar dira lurra trinkotu ez dadin eta Robinia pseudoacacia espeziea 
kentzeko eta bertako espezieak landatzeko makineriaren erabileraren ondoriozko ezusteko 
isurketagatik lurzorua kutsa ez dadin. 

Tratamendu fitosanitarioak egitea beharrezkoa balitz, gai kimikoak legediak homologatu eta 
baimendutakoak izango lirateke eta baimendutako neurri eta moduan aplikatu beharko lirateke; 
tratamendu fitosanitarioetan lehentasuna eman beharko diete produktu biodegradagarriei eta 
ekologikoei. 

Birlandaketa-fase bakoitzaren ondoren, jarraipen ekologikoa egin behar da, landatutako espezieen 
biziraupena eta hazkunde-egoera ebaluatzen eta partzelan berriro Robinia pseudoacacia espeziearen 
presentzia antzematen lagunduko duena. Zerrenda bakoitzaren birlandaketaren ondorengo emaitzak 
ez badira esperotakoak, neurri zuzentzaileak ezarri eta oraindik esku hartu ez den zerrendetan beste 
metodo bat aplikatzearen komenigarritasuna edo ez ebaluatuko da. 
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55. Artikulua: Ingurumena Hobetzeko IV Eremuari dagozkion arau partikularrak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oharra: Plan Berezi honen izapidetze prozesua izan den bitartean, Gipuzkoako Foru Aldundiak berriki 
egin duen jarduketa da. 

1. Deskribapena:  

Garai bateko Truchas Erreka enpresaren instalazioek erabat artifizialdutako eremua da, Otietako 
aisialdi-eremutik gora eta Leitzarango Landa-parkearen mugaren amaieran. Azalera handia hartzen 
dute Leitzarango ibaiertzean instalazio horiek, eta ibaiak Andoain udalerri osoan zehar egiten duen 
ibilbideko meandroetako baten inguruan. Kontrolerako eraikin nagusiak eta tamaina handiko ur-putzu 
ugarik osatzen dute instalazioa; erabiltzen ez diren instalazioak izan arren, kontserbazio-egoera 
onargarrian daude. 

4 Irudia.- Ingurumena Hobetzeko IV Eremuan kokatutako area 

 

 

 

 

 

 

ZONA DE MEJORA AMBIENTAL IV                   e: 1 / 5.000 

ZONA  Zona de Mejora Ambiental IV              Cauce fluvial    Límite del Parque Rural del Leitzaran 
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2. Plan Bereziaren zehaztapenak: 

- Dauden instalazioak kentzea. 

- Eremu horretako ibaiertzeko landaredia berreskuratzea, ezponda bat osatuko duten bete-
lanen bitartez, bidearen kota plataformarekin bateratuz eta landare-lurrezko geruza bat utziz 
landareak haz daitezen. Era horretan, nabarmen murriztuko da arrain-haztegiak gaur egun 
daukan inpaktu bisuala. 

3. Erabilerako baldintzak:  

-Baimendutako erabilerak: 

- KBEren kudeaketarekin, kontserbazioarekin edota berreskurapenarekin lotutakoak  

- Ingurumena kontserbatzea eta hobetzea.  

- Eremuan dagoen edozein landare-espezie inbaditzaile kentzea. 

- Bertako zuhaitz-espezieak landatzea. 

- Bere berariazko balioekin lotutako jarduera zientifikoak eta zabalkunderako jarduerak. 

-Debekatutako erabilerak: 

- KBEren kudeaketarekin, kontserbazioarekin edota berreskurapenarekin zerikusirik ez duten 
azpiegiturak eraikitzeko eta ezartzeko edozein prozesu. 

- Espezie inbaditzaileen hedapenari bide ematen dion edozein ekintza edo jarduera. 

- Aurreko ataletan jasotzen ez direnak. 
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I. ERANSKINA 

Eranskin honek Leitzaran Ibaia Kontserbazio Bereziko Eremu izendatzen duen (Red Natura 2000ko 
ES2120013) izendatzen duen urriaren 16ko 215/2012 Dekretuaren I. eta II. Eranskinak jasotzen ditu. 
Dekretu horren bitartez, eskualde biogeografiko atlantikoko hamalau ibai eta estuario Kontserbazio 
Bereziko Eremu izendatzen ditu, eta kontserbazio-neurriak onartzen ditu. 
 
 


