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1. AURREKARIAK 

2011ko maiatzaren 19an, behin betiko onartu zen Andoaingo Hiri-antolamenduko Plan Orokorra, eta 
2011ko ekainaren 10ean argitaratu zen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean(110. alea). Andoaingo Plan 
Orokorrak NU.02-Leitzarango Landa-parkea deritzon 740.132 metro koadroko landa-gunean 
integratutako eremua mugatzen du. 

Andoaingo HAPOk ezartzen du Plan Berezi bat idatzita zehaztuko direla Leitzarango Landa-parkearen 
antolamendua eta parkeko lursailen titulartasunaren araubidea. 

2011ko maiatzean, Andoaingo Udalak honako lehiaketa-deialdia egin zuen: "Andoaingo Hiri-
antolamenduko Plan Orokorreko NU.02. –Leitzarango Landa-parkea– eremurako Antolamenduko Plan 
Berezia eta Ingurumen-inpaktuaren Azterketa prestatzea”; LKS Ingeniaritza Koop. Elkartea izan zen 
esleipenduna.  

2011ko azaroaren 15ean, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Antolamendu, Nekazaritza eta 
Arrantza Sailak, Andoaingo Udalaren eskariz, Plan Bereziaren Ingurumen-inpaktuaren Ebaluazio 
Bateratuari buruzko erreferentzia-dokumentua egin zuen, plan eta programa jakin batzuek 
ingurumenean duten eraginaren ebaluazioari buruzko apirilaren 28ko 9/2006 Legean eta EAEko 
Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean ezarritakoaren eta ingurumen-
inpaktuaren ebaluazio bateratuaren prozedura arautzen duen uztailaren 22ko 183/2003 Dekretuan 
araututako prozeduraren arabera.  

Plan eta programen ingurumen-ebaluazio estrategikoaren prozedura arautzen duen urriaren 16ko 
211/2012 Dekretua indarrean sartzearen ondorioz, Udalak eskatu zuen, 2013ko apirilaren 15ean, N.U.-02 
–Leitzarango Landa-parkea– eremuaren Antolamenduko Plan Bereziaren ingurumen-ebaluazioaren 
prozedura berriz abiaraztea, aipatutako 211/2012 Dekretuan araututakoaren arabera. 

Halaber, 2013ko ekainaren 13an, urriaren 16ko 215/2012 Dekretua sartu zen indarrean, eskualde 
biogeografiko atlantikoko hamalau ibai eta estuario Kontserbazio Bereziko Eremu izendatzen eta 
kontserbazio-neurriak onartzen dituena; horien artean dago Leitzaran Ibaia Kontserbazio Bereziko 
Eremua (ES2120013). Leitzaran Ibaia KBErako ezarritako zehaztapenek eragina dute Plan Bereziaren 
hasierako agirian jasotako aurreikuspen jakin batzuengan.  

2013ko azaroaren 29ko idazkiaren bitartez, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika 
Saileko Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzak ondorioztatzen du ez dagokiola N.U.2 –
Leitzarango Landa-parkea– eremuaren Antolamenduko Plan Bereziaren ingurumen-ebaluazio 
estrategikoaren prozedura tramitatzea, aipatutako idazkian adierazitako inguruabarrengatik (Memoria 
honen I. eranskina). 

2014ko irailaren 10ean, Alkatetzaren Dekretu bidez, hasierako onespena ematen zaio Plan Bereziaren 
agiriari. Erabaki hori Gipuzkoako Aldizkari Ofizialaren 2014ko irailaren 17ko alean (GAO, 176 zk.) 
argitaratu zen; erabaki horretan hilabete bateko epea ezartzen da agiria jendaurrean jartzeko, 
dagozkion alegazioak aurkezteko aukera emateko helburuz. 

Hasiera batean, urriaren 18an amaitzen zen agiria jendaurrean edukitzeko epea; Alkatetzaren urriaren 
8ko Ebazpen bidez, baina, epe hori luzatu egin zen 2014ko azaroaren 28ra arte (GAO, 196 zk.). 
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Agiria jendaurrean jartzeko tramitearen bitartez (2014/09/18-2014/11/28), bederatzi alegazio 
aurkeztu ziren epearen barruan eta legez ezarritako moduan. 

2014ko urriaren 9an, Gipuzkoako Foru Aldundiko Mugikortasun eta Bide-azpiegituretako Sailak 
agiriaren aldeko irizpena eman zuen (Memoria honen II. eranskina). 

2015eko urtarrilaren 19an, berriz, Uraren Euskal Agentziak (URA) eman zuen aldeko irizpena 
(Memoria honen III. eranskina). 

2015eko otsailean, LKS Ingeniaritzak alegazioei erantzuteko txostena idatzi zuen. 

Udaleko arkitektoak (2015eko irailaren 21ean) eta Hirigintza eta Zerbitzuetako Administrazio 
Orokorreko Teknikariak (hilabete bereko hilaren 25ean) ere agiriaren aldeko irizpena eman zuten. 

Aldeko irizpen guztiak ikusita, 2015eko urriaren 22an, Alkatetzaren Ebazpen bidez, aurkeztutako 
alegazioak ebatzi ziren; aurkeztutako alegazioetatik zazpi ezetsi egin ziren, eta partzialki onetsi ziren 
gainerako biak (Memoria honen IV. eranskina). 

Azkenik, 2015eko urtarrilaren 22an, EAELABk Plan Bereziaren agiriaren aldeko irizpena eman zuen 
(Memoria honen V. eranskina).  

 

Agiri honen helburua da Plan Bereziaren Hasierako Onespenaren agiria bategitea, bi alegazioen 
onespen partzialak dakartzan aldaketekin (bi alegazio diren arren, gauza bera eskatzen da bietan) eta 
Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumen eta Lurralde Antolamenduko Sailak antzemandako akatsen 
zuzenketekin. 
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2. PLAN BEREZIAREN XEDEA 

Plan Bereziaren xedea da Andoaingo Hiri-antolamenduko Plan Orokorreko N.U.02 “Leitzarango Landa-
parkea" eremua antolatzea, Plan Orokorraren Arau Partikularrean ezarritako zehaztapenak eta 
helburuak garatuta, eta EAEko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legearen 69. artikuluan 
ezarritakoaren arabera.  

Agiriaren azken helburua da eremu horretan ezarriko diren jarduketak eta erabilerak arautzea eta 
antolatzea, natura-, nekazaritza- eta abeltzaintza-, paisaia- eta aisialdi-balioen kontserbazioa eta 
berroneratzea bermatzeko helburuz, Leitzarango ibaiertza berroneratzen eta hari balioa ematen 
lagunduz, hiri-presioak arintzen, zaindutako natura-ingurune bateranzko trantsizioari bide ematen eta 
landa-paisaia integraziorako elementu gisa kontserbatzen modu bateratuan lagunduko duten 
erabilerak, konexioak, lurzoru-erreserbak eta garapenak ezarriz. 

Hain zuzen ere, ondorengo hauetan laburbiltzen dira Plan Berezi honetan proposatutako esku hartzeko 
irizpideak eta helburuak: 

- Eremuaren natura-balioak babestea eta berreskuratzea 

- Eremuaren landa-ezaugarriak zaintzea, berroneratzea eta sustatzea. 

- Degradatutako errealitateak zuzentzea edo desagerraraztea. 

- Babestutako eraikuntzak eta elementuak zaintzea. 

- Dauden nekazaritzako jarduerak eta bizitegi-erabilerak finkatzea. 

- Aire zabalean egoteko lekuak, gizarte-ekipamenduko guneak eta parkeko elementuen arteko 
konexioko oinezkoentzako ibilbideak egokitzea. 

 

3. HIRIGINTZAKO INFORMAZIOA 

3.1. Eremuaren mugarriztapena eta ezaugarri fisikoak 

Plan Bereziaren eremuaren baitan sartzen dira Plazaolako trenbide zaharraren ibilbidearen eta 
Leitzaran ibaiaren ezkerreko ibaiertzean dauden zabalera aldakorreko lurzoru-tartearen artean 
kokatutako lurzoruak. Horrela, ibai-ingurunea eta landa-ingurunea integratzen dira Leitzaran ibaiaren 
beheko zatian, Otietako arrain-haztegitik ibaiak Andoaingo hirigunearekin bat egiten duen tokiraino. 

Plan Bereziaren xede den eremuak bat egiten du Plan Orokorrean N.U.02 “Leitzarango Landa-parkea” 
eremurako mugarriztatzen duenarekin; hala ere, eremu horren azalera egokitu egin da Leitzaran 
ibaiaren ibilgua eta Leitzaran Ibaia Kontserbazio Bereziko Eremuaren mugarriztapenaren barruan 
dauden ezkerreko ibaiertzeko lurzoru-tarteekin, eremuaren hegoaldeko muturrean, Unanibia zubiaren 
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eta Billabona udalerriarekiko mugaren artean. Horrela, eremuaren azken azalera 766.900 metro 
koadrokoa da. 

Plan Bereziaren xede den eremua egokitzearen helburua da parkearen antolamenduan Leitzaran 
ibaiaren ibilgua erabat eta benetan integratzea, Kontserbazio Bereziko Eremu izendatu izanaren 
ondoriozko arautzea eta zehaztapenak sartuz, lurralde-elementu hori lurralde zati horren zutabeetako 
bat baita; aipatutako izendapena (KBE) jaso zuen eskualde biogeografiko atlantikoko hamalau ibai eta 
estuario Kontserbazio Bereziko Eremu izendatzen eta kontserbazio-neurriak onartzen dituen urriaren 
16ko 215/2012 Dekretuaren bidez.  

 

Horrela, bada, argi eta garbi bereizitako bost eremu bereizten dira, ondorengo irudian ikusi eta 
jarraian deskribatzen den bezala: 
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3.1.1. Eremu industriala 

Pan Bereziaren eremuaren barruan, Leitzaran ibaiaren ibilguarekiko paralelo kokatzen diren bi 
bategite-zerrenda mugatu dira. Bi zerrenda horien egitekoa da landa-parkea Andoaingo hirigunearekin 
konektatzea; industria-partzelak jarduketa-eremutik kanpo geratzen dira. 

Ezaugarri nagusienetako bat da ibilgurako irisgarritasuna txikia dela; industria-eremuak eta eraikinek 
mugatzen dute, bai eta haranaren eta bertako malden morfologiak berak ere. Industria-partzeletako 
eraikinen degradazio-egoerak haraneko gainerako eremuekin bat ez datorren paisaia sortzen dute; 
gainera, ibar-basoaren zabalera estuagoa da gune horretan. 

Bestalde, GI-3091 errepideak gune horretan daukan zabaleraren eta errepide horren trazaduraren 
eraginez, arriskutsua da motordun ibilgailuen eta paseatzaile eta bidezidorretako oinezkoen joan-
etorriak bateragarri egitea. 

 

Industria-gunea. 

3.1.2. Olazar 

Hirigunetik 1,2 kilometrora dago, izen bera duen baserriaren ondoan, eta gune horretan isurtzen da 
Ubaran ibaiadarra Leitzaran ibaira. Sega-belardiz osatuta dago, eta ibaitik gertuen dagoen eremua 
erabilera publikoko aisialdi-gune gisa egokituta dago, mahai, eserleku, barbakoa eta haurrentzako 
jolasez hornituta. Ibaiaren ondoko gunean ez dago garatutako ibaiertzeko landarediarik; beraz, ibilgua 
irisgarria da arrantzarako eta bainurako, esate baterako. 
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Olazarko aisia-gunea. 

 

3.1.3. Plazaola eta Leitzaran ibaiaren arteko landa-ingurunea 

Erliebe uhinduari esker, maldarik txikieneko eremuetan nekazaritzarako erabilera eman dakioke 
lurzoruari, baserri tradizionala delarik erreferente. Nabarmena da abeltegien presentzia, Betizu 
arrazako bertako behi-espeziearekin, nahiz eta badiren ardi- eta ahuntz-ustiategiak ere. Malda 
handieneko eremuak baso-berritzeko baso-landaketetarako erabiltzen dira; radiata pinua da nagusi, 
baina badaude beste espezie batzuk ere, haritz gorria kasu. 

 

 
 
 

 

Plazaola eta Leitzaran ibaiaren arteko landa-ingurunea. 

 

 



Kodea: 11442003.7 
Sustatzailea: Andoaingo Udala    

 

Memoria 
HE.02 - Leitzaran Landa-Parkeko esparruaren Antolamendu-Plan Berezia 

2016 
otsaila A.7 

 

 

3.1.4. Otieta 

Otietako aisialdi-gunean, bat egiten dute Andoaindik Leitzaranera doan errepideak eta garai bateko 
trenbidearen trazadurak. Ingurune atsegineko lekua da, egurrezko mahaiz eta bankuz, haurrentzako 
jolasez eta barbakoez ekipatua. Hortxe dago Leitzaran ibaiaren bisitarien etxea; urari eta bailarari 
buruzko interpretazio-gunea dago han, bai eta arrantza-eskola bat ere. Bisitarien etxe horretatik, 
bailara osoko zubirik ezagunenera irits daiteke: Unanibiako zubira, hain zuzen ere, “sorginen zubia” 
bezala ere ezagutzen dena. 

Otietako basoa basartea da, hiruzpalau hektareako azalera daukana, eta Plazaolako Burdinbide 
Berdearen alde bietan kokatzen da. Mazela aldapatsuak daude lursail horietan, eta Leitzaran ibaian 
urak isurtzen dituen errekasto batek zeharkatzen ditu. Intereseko zuhaitz-espeziei dagokienez, 
haritzak, akaziak, haltzak, gaztainondoak, pinuak eta abar daude. Mantentze-lanik egin gabeko eta 
bidezidor nabarmenik gabeko basoa da. Andoaingo Udala arduratzen da baso horren zati bat 
kudeatzeaz, basoaren zati bat jabetza pribatukoa den arren. Otieta da PR Gi 161 (kanaleko ibilbidea), 
PR Gi 162 (Usabelartzako bidea) eta SL Gi 30 (Ubarango ibilbidea) ibilbideen abiapuntua eta iriste-
puntua. 

 

 
Otietako aisialdi-gunean dauden ekipamenduak. 

3.1.5. Arrain-haztegia 

Otietako aisialdi-gunea baino gorago (ibaian gora) daude arrain-haztegiaren instalazioak. Azalera handia 
hartzen dute Leitzarango ibaiertzean eta ibaiak Andoain udalerrian egiten duen ibilbideko meandroetako 
baten inguruan. Nabarmena da instalazio horien begi-inpaktu handia, nahiz eta ikusmira eskaseko gunea 
den dagoen erliebeagatik. 

Gaur egun ez dira erabiltzen instalazio horiek; hala ere, eraikuntzak eta eraikinak egoera onargarrian 
daude, denbora gutxi igaro baita jarduera bertan behera utzi zutenetik. Instalazioetan tamaina handiko 
ur-putzu ugari dago, eta kontrolerako eraikin nagusi bat. Arrain-haztegiko eraikin nagusia Otietan dago, 
Leitzarango bisitarien etxearen ondoan. Instalazioetan zaku-hondoa duen bide batean zehar irits daitezke 
hara ibilgailuak. 
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Arrain-haztegiaren instalazioak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Jabetzaren egitura 

Gipuzkoako Hiri-ondasunen Katastrotik eskuratutakoa da Plan Berezi honetan informazio gisa jasotako 
gaur egungo partzelatzea, eta gutxi gorabeherakoa da. 

Ondorioz, ondorengo hau laburbiltzen da: 
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Pol Par AZALERA(m2) JABEA 
16 80 6585 Aierbe Iribar, Andrés 
6 28 3349 Aizpurua Arreseygor, Juan Bautista 
13 60 15207 Altuna Egaña, Mª José 
5 75 5904 Amantegui Toledo, Antonio 
13 35 3565 Analur C.B. 13 103 1355 
13 126 1137 Antzibar S.A. y Saturnino Eguren Gamborena 
6 44 2530 

Arruti Elicegui, Primitiva 5 68 10109 
5 69 1851 
6 45 2016 
15 38 4049 Artola Genua, José 
6 29 2495 Azkue Gaztañaga, José Mª 
6 36 3825 Barandiaran Artola, Enrique 
13 114 267 Beloqui Ormazabal, Ramón 
6 38 3557 Bikamiyota S.L., 
15 46 6140 Carrera Beracoechea, Víctor 
16 78 5109 Carvajal Gómez, Victoriano 
6 21 8355 Cincunegui Irazusta, Mª Cristina 
6 32 8602 Cipitria Otegui, Antonio 
6 42 13383 Echeveste Ezcurra, Mª Teresa 6 57 10406 
13 65 13874 

Echeverria Echeverria, Ricardo 13 69 2803 
13 121 1446 
15 37 5138 Echeveste Ulanga, Paula 
13 70 58363 

Eguren Gamborena, José Elías 13 122 239 
13 123 1461 
5 73 2119 Elicegui Aramburu, Mª Pilar 
13 115 274 Garbayo Elicegui, Manuela 
6 33 1773 Garin Esnaola, José Joaquín 
13 63 4164 Garmendia Echeberria, Miguel 
15 39 12363 Gauna Garagorri, Asun 
13 95 6585 Goicoechea Urdangarin, Pablo 
13 66 7397 

Huizi Arregi, Imanol 13 67 5844 
13 120 2048 
5 109 544 Inquitex , 
5 72 1715 Intex S.A., 
6 30 21 Iraola Urchoeguia, José Antonio 6 35 6475 
13 62 4026 Irazu Olano, Ildefonso 
6 07 591 

Izaguirre Lasquibar, Mª Carmen 
5 71 1046 
6 46 1403 
13 26 1095 
15 2 5014 
6 52 21489 Leuneta S.L. 6 53 5543 
13 64 30511 Lizarribar Echeverria, José 
13 30 1780 

López Zarraga, José Mª 13 31 3099 
13 40 3809 
13 117 348 
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15 40 1592 
13 32 14487 Mendizabal Cipitria, Mª Teresa 
13 27 14923 Mendizabal Cipitria, Nicanor 13 28 2205 
6 27 2212 Miquelarena Mutuberria, Jesús 
13 33 699 Mugica Gamborena, Juan 
16 91 8407 Olaechea Goicoechea, Felipe 
13 20 3898 Orbegozo Amenabar, Josefa 
13 23 1822 Orbegozo Amenabar, Matilde 
16 88 8884 Ormazabal Echaniz, Mª Aranzazu 
6 48 1874 

Otegi Zinkunegi, Juan Francisco 

13 42 31183 
13 118 1312 
15 41 6156 
15 42 45593 
13 41 4926 
15 36 12682 
13 125 1301 Oyarzabal Beloki, Casilda 
13 106 1267 

Oyarzabal Beloki, José Mª y Pilar 13 107 1306 
13 24 1106 
13 25 2211 
6 34 2276 Oyarzabal López de Munai, Vicente 
16 86 266 Papelera del Oria S.A. 5 70 1267 
13 119 906 Salaverria Cortajarena, Baltasar 

16 81 4649 Zubiarrain Lasa, Jon 
Lasa Barandiaran, Egoitze 

13 105 3822 Ugartemendia Jauregi, Ana 
13 102 5747 Ugartemendia Jauregi, Mª Isabel 
13 34 381 Ugartemendia Jauregi, Pedro 13 109 2223 
13 21 2752 Ulanga Zubeldia, Antonio 13 22 4105 
16 76 14616 Usarralde Lasarte, José Angel 
13 68 1828 Yurramendi Mendizabal, Ignacio 
6 47 4008 

DFG 
6 49 677 
16 95 5422 
16 96 2491 
16 97 4152 

  9170 DFG (GI-3091) 
13 73 5517 

Andoaingo Udala 

15 3 900 
6 39 19038 
13 71 9077 
13 72 831 
13 74 2192 
16 73 6051 
15 43 72410 
16 94 704 
16 98 5203 
  22893 Andoaingo Udala (caminos) 

  47080 Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Río 
Leitzaran) 
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3.3. Andoaingo Hiri-antolamenduko Plan Orokorraren zehaztapenak NU.02 
eremurako 

Plan Berezi honetarako erreferentziazko plangintza orokorra Andoaingo Hiri-antolamenduko Plan Orokorra 
da, behin betiko 2011ko maiatzaren 19an onartu zena eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 2011ko 
ekainaren 10ean (110 zk.) argitaratu zena. 

Jarraian, NU.02 –Leitzarango Landa-parkea– eremuaren hirigintza-fitxa erreproduzitzen da: 

13. artikulua.- Erabilera orokorreko zonen eraikuntza eta erabilera erregimen orokorra 

-D.1.- BABES BEREZIA. 

 a.- Definizioa: 

Berezko egoera eta ezaugarri naturalengatik babestu eta gorde beharreko landa zonak. 

 b.- Eraikuntza eta erabilera erregimena: 

Erabilera orokorreko zona hauetako eraikuntza eta erabilera erregimena jasotzen dutenak honakoak dira: 

* Aipatu eta zona horietan indarrean dauden lege xedapen, plan eta proiektu espezifikoak. 

* Plan Orokor honetan dagokion Arau Partikularra. 

* Plan Orokor honen garapenean sustatutako planeamendua. 

 c.- Araubide juridikoa. 

Zona hauetako araubide juridikoa, pribatua edo publikoa, dagozkien lege xedapenetan eta plan eta proiektu 
espezifikoetan ezarritakoa da, Plan Orokor honetan dagokien Arau Partikularrean eta, hala egokituz gero, Planaren 
beraren garapenean sustatutako planeamenduan jasotakoarekin batera. 

-D.3.- BASOGINTZA 

 a.- Definizioa: 

Orain duten erabileragatik edota egokia zaien erabileragatik (maldak, arriskuak, arroen babesa eta abar) 
basogintzarako baldintza hobeak erakusten dituzten lursailak dira, zaindu eta bultzatu beharreko balioak 
dituztenak.enciar. 

  b.- Eraikuntza erregimena: 

Hurrengo c apartatuan aipatzen diren salbuespen bakarrez, ez da zonan eraikin berririk altxatzea onartuko, eta 
Plan Orokor hau indarrean sartzean daudenak finkatuko dira, baldin eta lehendik indarrean zegoen planeamenduan 
ezarritako hirigintzako erregimenaren arabera eraikitakoak badira. 

Finkatze honetatik kanpo geratuko dira lehendik egon arren bai Plan Orokor honetan bai honen garapenerako 
sustatzen den planeamenduan antolamendutik kanpokotzat deklaratzen diren eraikinak, mantentzea zona 
honetako izaerarekin eta berezko helburuekin bat ez datorren beste guztiak bezalaxe. 

Testuinguru honetan, lehendik dauden baserriak eta nekazaritzako ustiategiak finkatzen dira. 
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Eta lehendik eta finkatuta dauden eraikin horietan zona honetako erabilera nagusiak zein hauekin bateragarriak 
diren bestelakoak ezartzeko behar diren obrak egitea baimenduko da. 

Plan Orokor honi dagokionez, obra horien irismena oso desberdina izan daiteke: halaz, eraikin horiek eraberritzeko 
obrak zein eraikinak berak bota eta ordezkatzekoak baimentzen dira, Plan honetan ezarritako baldintzetan betiere. 

Edonola ere, obra horietarako baimen eraginkor eta behin betikoak hainbat baldintza izango ditu, hala nola 
derrigorrezko udal lizentzia lortzea batetik, eta indarrean dagoen legedian ezarritako irizpideen arabera, 
beharrezkoak izan daitezkeen bestelako txosten eta baimen guztiak eskuratzea bestetik. 

 c.- Erabilera erregimena: 

 * Erabilera nagusiak: 

- Basogintzako erabilerak. 

 * Erabilera bateragarri edo onargarriak: 

- Ingurumena babesteko erabilerak 

- Nekazaritza ustiapeneko erabilerak, baso erabilerekin bateragarriak diren neurrian. 

- Egoitza erabilerak: 

. Etxebizitza osagarria: bakar-bakarrik beste erabilera onargarri batzuei dagokiena. 

Plan Orokor hau indarrean sartu aurretik zeuden nekazaritzako ustiategien etxebizitza osagarria denean, eta 
honi dagokionez bai indarrean dagoen hirigintzako legedian bai Plan Orokor honetan ezarritako baldintzak 
betetzen badira, eraikin berrian ezarri ahal izango da. 

Beste kasuetan, lehendik zeuden eraikinetan ezarri beharko da. 

. Etxebizitza autonomoa: bakar-bakarrik Plan Orokor hau indarrean sartu aurretik indarrean zeuden eraikin 
finkatuetan, baldin eta aurrez dagoeneko etxebizitza erabilera eman izan bazaie. 

- Erauzte erabilerak. 

Baldin eta naturaren babesarekin eta zonako baso balioekin bateragarriak badira, eta horien guztien babesa 
bermatzen bada. Eskumena duten erakundeek aurrez emandako baimena beharko da. 

- Komunitatearen ekipamenduko erabilerak. 

Landa-baso inguruarekin bateragarriak diren modalitateetan, baldin eta horiek inguru horretan ezartzea 
egokiabada eta interes publikoko arrazoiak direla eta justifikatuta badago. 

Lehenik, eta lehentasunez, Plan Orokor hau onartu aurretik bazeuden, finkatuta dauden eta, bere ezaugarriak 
direla eta, aiptu erabileretara bidera daitezkeen eraikinetan ezarriko dira. 

Aparteko kasu gisa, eraikin berrietan ezarri ahal izango dira, aurrez Plan Berezi bat formulatuz inolaz ere; honetan 
definitu behrako dira eraikin eta erabilera baldintza espezifikoak, landa inguruaren babes eta zaintzarako 
baldintzekin batera, barne harturik era guztietako eragin edo inpaktuak deuseztatzeko edota minimora eramateko 
beharrezko iritzitako beste guztiak ere. 

- Hirugarren sektoreko erabilerak: 

Hotel, ostatu, laket, kirol, osasun eta sorospen erabileren modalitateetan, eta bakar-bakarrik Plan Orokor hau 
indarrean sartu aurretik zeuden eraikinetan, baldin eta horiek landa inguruan ezartzea egokia bada eta interés 
publikoko arrazoiak direla eta justifikatzen bada. 

Baimentzeko unean, berriz, aipatutako erabilera tertziario horiek ekipamendu erabilerei asimilagarriak direla 
ulertuko da. 

- Zerbitzu azpiegituren erabilerak: 
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Landa-baso inguruarekin bateragarriak diren modalitateetan, baldin eta horiek inguru horretan ezartzea egokia 
bada eta interes publikoko arrazoiak direla eta justifikatuta badago. 

 * Erabilera galaraziak: 

Aurreko modalitateetan sartu gabeko erabilerak, zona honetako izaerarekin eta helburuekin bateraezinak badira. 

* Edonola ere, erabilera nagusi eta bateragarri horiek baimentzeak eta ezartzeak baldintza bat izango du, hain 
zuzen ere besteak beste indarrean dauden legediak eta lurralde antolamendurako lanabesek honi dagokionez 
ezarritako irizpideetara egokitu beharra. 

 d.- Araubide juridikoa: 

Zona honek, dagozkion ondorioetarako, erabilera pribatu edota ondarezko baten izaera bera izango du. 

-D.4.- NEKAZARITZA ETA ABELAZKUNTZAKO ZONA ETA LANDAZABALA 

 a.- Definizioa: 

Landa zona orokorra, udalerriko nekazaritza gaitasun handieneko lurrez osatua, honen barnean balio eta interés 
desberdineko eremu eta lurrak bereizi ahal izango badira ere. 

b.- Eraikuntza erregimena: 

Oro har, onartu egiten dira zona honetako erabilera nagusiei eta onargarriei lotutako eraikinak, indarrean dagoen 
legediak, lurralde antolamendurako lanabesek, Plan Orokor honek eta beronen garapenean sustatutako 
antolamenduak ezarritako baldintzetan betiere. 

Plan Orokor hau indarrean sartzean dauden eraikinak finkatuko dira, baldin eta lehendik indarrean zegoen 
planeamenduan ezarritako hirigintzako erregimenaren arabera eraikitakoak badira. 

Finkatze honetatik kanpo geratuko dira lehendik egon arren bai Plan Orokor honetan bai honen garapenerako 
sustatzen den planeamenduan antolamendutik kanpokotzat deklaratzen diren eraikinak, mantentzea zona 
honetako izaerarekin eta berezko helburuekin bat ez datorren beste guztiak bezalaxe. 

Eta lehendik eta finkatuta dauden eraikin horietan zona honetako erabilera nagusiak zein hauekin bateragarriak 
diren bestelakoak ezartzeko behar diren obrak egitea baimenduko da. 

Plan Orokor honi dagokionez, berriz, obra horien helmena askogtarikoa izan daiteke; halaz, eraikin horiek 
eraberritzeko obrak zein eraikinak berak bota eta ordezkatzekoak baimentzen dira, Plan honetan ezarritako 
baldintzetan betiere. 

Edonola ere, obra horietarako baimen eraginkor eta behin betikoak hainbat baldintza izango ditu, hala nola 
derrigorrezko udal lizentzia lortzea batetik, eta indarrean dagoen legedian ezarritako irizpideen arabera, 
beharrezkoak izan daitezkeen bestelako txosten eta baimen guztiak eskuratzea bestetik. 

Era berean, eraikin berriak altxatzea onartzen da, baldin eta zerbitzua emango dioten nekazaritzako ustiategiarekin 
loturarik badute, edo kasuan kasuko eraikina landa ingurunean eta, zehazki, zona honetan ezartzea behar bezala 
justifikatuta badago interes publikoaren ikuspegitik, eta inguru eta zona horretako berezko helburu eta izaerarekin 
bateragarria eta koherentea bada. 

c.- Erabilera erregimena: 

 * Erabilera nagusiak: 

- Nekazaritzako ustiapen arruntak. 

 * Erabilera bateragarri edo onargarriak: 

- Ingurumena babesteko erabilerak 

- Basogintzako erabilerak. 
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- Nekazaritzako industriak 

- Aisialdi eta jolas erabilerak, baldin eta zona honetako ezaugarriekin eta izaerarekin bateragarriak badira. 
Horrelakoak ezartzeko, Udalak berariaz emandako baimena beharko da. 

- Egoitza erabilerak: 

. Erabilera nagusien edo beste erabilera onargarri batzuen erabilera osagarri gisa, eta ahal delarik lehendik 
dauden eraikinetan, eta baita, behar bezala justifikatutako kasuetan, eraikin berrietan, honi dagokionez arlo 
honetan indarrean dagoen legediak eta Plan honek zein hau garatzeko susta dadin antolamenduak ezarritako 
irizpideak eta baldintzak betetzen badira. 

. Erablera autonomo gisa, bakar-bakarrik Plan Orokor hau onartu aurretik indarrean zeuden eraikin 
finkatuetan, baldin eta aurrez dagoeneko erabilera horretara bideratuta egon badira. 

- Komunitatearen ekipamenduko erabilerak, landa-baso inguruarekin eta zona honekin bateragarriak diren 
modalitateetan, baldin eta horiek ezartzea egokia bada eta interes publikoko arrazoiak direla eta justifikatuta 
badago. 

Aparteko kasuren batean, bereziki errauskailu erabilera ezarri ahal izango da, baldin eta tanatorio edota hilerri 
erabilerarekin lotua badago, eta lurzoru hiritarrezinean ezartzeko zirkunstantziak ematen badira. 

Lehenik, eta lehentasunez, Plan Orokor hau onartu aurretik bazeuden, finkatuta dauden eta, bere ezaugarriak 
direla eta, aiptu erabileretara bidera daitezkeen eraikinetan ezarriko dira. 

Aparteko kasu gisa, eraikin berrietan ezarri ahal izango dira, aurrez Plan Berezi bat formulatuz inolaz ere; honetan 
definitu beharko dira eraikin eta erabilera baldintza espezifikoak, landa inguruaren babes eta zaintzarako 
baldintzekin batera, barne harturik era guztietako eragin edo inpaktuak deuseztatzeko edota minimora eramateko 
beharrezko iritzitako beste guztiak ere. 

Modu osagarri gisa, kasuan-kasuan aztertu egingo da etxebizitza osagarri bat (1) egokitzea komeni ote den; hau 
onartzeko ezinbestekoa izango da ezartze hori behar bezala justifikatzea, erabilera nagusiarentzat beharrezkoa 
izatearen testuinguruan. 

- Erauzketa erabilerak, eskumena duten erakundeek aurrez emandako baimenaz. 

- Hondakindegi edota betelan erabilera, udal administrazioari eta gai honetan eskumena duten erakundeei aurrez 
kontsulta eginda eta horiexek aurrez baimena emanda. 

- Erabilera tertziarioak, hotel, ostatu, laket, kirol, osasun, sorospen modalitateetan, sozio-kulturalean eta turismo 
kanpalekuenean, baldin eta horiek landa inguruan eta zona honetan ezartzea egokia bada eta interes publikoko 
arrazoiak direla eta justifikatzen bada. 

Lehenik, eta lehentasunez, Plan Orokor hau behin betiko onartu aurretik bazeuden, finkatuta dauden eta, bere 
ezaugarriak direla eta, aipatu erabilera horietara bidera daitezkeen eraikinetan ezarriko dira. 

Aparteko kasu gisa, eraikin berrietan ezarri ahal izango dira, aurrez Plan Berezi bat formulatuz inolaz ere; honetan 
definitu beharko dira eraikin eta erabilera baldintza espezifikoak, ukitutako inguruaren babeserako eta, hala 
egokituz gero, giro eta natur baldintzak leheneratzeko baldintzekin batera, barne harturik era guztietako eragin 
edo inpaktuak deuseztatzeko edota minimora eramateko beharrezko iritzitako beste guztiak ere. 

Modu osagarri gisa, kasuan-kasuan aztertu egingo da etxebizitza osagarri bat (1) egokitzea komeni ote den; hau 
onartzeko ezinbestekoa izango da ezartze hori behar bezala justifikatzea, erabilera nagusiarentzat beharrezkoa 
izatearen testuinguruan. 

Baimentzeko unean, berriz, aipatutako erabilera tertziario horiek ekipamendu erabilerei asimilagarriak direla 
ulertuko da. 

- Zerbitzu azpiegiturak, horiek landa ingurunean ezartzea beharrezkoa edo egokia bada eta, hala egokituz gero, 
interes publikoko arrazoiak direla eta justifikatzen bada. 

 * Erabilera galaraziak: 
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Aurreko modalitateetan sartu gabeko erabilerak, landa inguruneko eta zona honetako izaerarekin eta 
helburuekinbateraezinak badira. 

 * Edonola ere, erabilera nagusi eta bateragarri horiek baimentzeak eta ezartzeak baldintza bat izango du, 
hain zuzen ere besteak beste indarrean dauden legediak eta lurralde antolamendurako lanabesek honi dagokionez 
ezarritako irizpideetara egokitu beharra. 

 d.- Araubide juridikoa: 

Zona honek, dagozkion ondorioetarako, erabilera pribatu edota ondarezko baten izaera bera izango du. 

D.5- IBAI IBILGUAK ETA HORIEN BABES EREMUAK 

 a.- Definizioa: 

Jarraian aipatuko diren hiru baldintzak betetzen dituzten ur ibilguek eta horien babes eremuek osatutako zona. 

Lehenik, ibai hauek grafikoki identifikatuta daude Euskal Autonomia Erkidegoko Ibai eta Erreka Ertzak – Kantauriko 
Isurialdea– Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialean, 1998ko abenduaren 22an behin betiko onartua. 

Bigarren, Plan Orokor honek lurzoru hiritarrezin gisa sailkatzen dituen ibai ibilguak eta eremuak dira; zonatik kanpo 
egongo dira lurzoru hiritar edo hiritargarri gisa sailkatutakoak. 

Hirugarren, babes eremuak aipatutako Lurralde Plan Sektorialean araututako hirigintza edukiaren arabera 
identifikatzen dira. 

Bestelakoan, zonaren tratamendua indarreko legerian nahiz Lurralde Plan Sektorialean horri buruz ezarritako 
irizpideetara egokitu beharko da. 

 b.- Eraikuntza erregimena: 

Ibai ibilguen eta ertzen eraikuntza erregimen orokorra arlo honetan indarrean dagoen legediak, aipatutako 
Lurraldearen Antolamendurako Arloko Planak eta hirigintzako planeamenduak ezarritakoa da. 

 c.- Erabilera erregimena: 

Zona honetako erabilera erregimen orokorra honako parametro hauen araberakoa da: 

 * Erabilera nagusiak: 

- Lurralde elementuen erabilerak. 

- Ingurumena babesteko erabilerak 

 * Erabilera bateragarri edo onargarriak: 

- Aisialdi eta jolas erabilerak, baldin eta zona honetako babes helburuekin bateragarriak badira. 

- Nekazaritzako eta basoko ustiapen erabilerak, baldin eta zona honetako babes helburuekin bateragarriak badira. 

- Espazio libreen erabilerak, baldin eta zona honetako babes helburuekin bateragarriak badira. 

- Zerbitzu azpiegituren erabilerak, baldin eta zona honetako babes helburuekin bateragarriak badira. 

- Zonako babes helburuekin bateragarriak diren beste erabilera batzuk. 

 * Erabilera galaraziak: 

Aurreko modalitateetan sartu gabeko erabilerak, landa inguruneko eta zona honetako izaerarekin eta helburuekin 
bateraezinak badira. 
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 * Aipatutako erabilerak onartzeko edo ez onartzeko, arlo honetan indarrean dauden lege xedapenek 
xedatutakora joko da beti, lurraldearen antolamenduaren arloan indarrean dauden lanabesetara bezalaxe. 

 d.- Araubide juridikoa: 

Ibai ibilguak, uraren herri jabarian sartutako zatiari dagokionez, erabilera publikoko zonatzat hartuko dira. 

Era berean, ibai ibilgu horien babes ertzak, herri jabari horren kanpoaldeko zatian, erabilera pribatuko edota 
ondarezko zonatzat hartuko dira, hirigintzako antolamenduan edota lurraldearen antolamendurako lanabesetan 
jasota dauden aurreikuspenak direla eta erabilera publikoko eremutzat hartu behar diren kasu eta zatietan izan 
ezik. 

 

D.6- LANDA PARKEA 

 a.- Definizioa: 

Aisialdirako zona, erabilera eta jabari publikoko lurrak nahiz pribatuak biltzen dituena. Lehendik dauden baserriak 
eta nekazaritzako erabilera duten haien aldameneko lurrak mantenduko dira eta, aldi berean, pixkanaka lurzoru 
publikoak eskuratuko dira, horietan zuhaiztiak, ibai ondoko aisialdirako zonak, pasealekuak edo oinezkoentzako 
ibilbideak jartzeko; gune horiek herrigunearekin loturik egongo dira. 

 b.- Eraikuntza erregimena: 

Plan Berezi bat erredaktatu beharko da, multzo osoaren hirigintzako erregimena eta antolamendua arautzeko. 

Egungo erabilera eta jabari pribatuko partzelei, landa parkearekin bateragarriai direnei dagokienez, hauek D.4.- 
Landakoa, nekazaritza eta abeltzaintzakoa eta landazabala izeneko zonen baldintza berberak izango dituzte. 

Erabilera eta jabari publikoko lurzatietan, bakar-bakarrik landa parkeari zerbitzua emateko izango diren eraikinak 
ezarri ahal izango dira. 

 c.- Erabilera erregimena: 

 * Erabilera nagusiak: 

- Aisia eta olgetarako erabilerak. 

 * Erabilera bateragarri edo onargarriak: 

- Ingurumena babesteko erabilerak 

- Nekazaritza ustiapeneko erabilerak, gaur egun dauden lurzatietan. 

- Egoitza erabilerak, gaur egun dauden eraikinetan. 

- Komunitatearen ekipamenduko edo hirugarren sektoreko erabilerak, baldin eta zona honetako ezaugarriekin eta 
izaerarekin bateragarriak badira. 

* Erabilera galaraziak: 

Aurreko modalitateetan sartu gabeko erabilerak, landa inguruneko eta zona honetako izaerarekin eta helburuekin 
bateraezinak badira. 

* Edonola ere, erabilera nagusi eta bateragarri horiek baimentzeak eta ezartzeak baldintza bat izango du, hain 
zuzen ere besteak beste indarrean dauden legediak eta lurralde antolamendurako lanabesek honi dagokionez 
ezarritako irizpideetara egokitu beharra. 

 d.- Araubide juridikoa: 

Zona honek, dagozkion ondorioetarako, erabilera pribatu edota ondarezko baten izaera bera izango du. 
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Egun dauden baserriak eta inguruko lursailak lurzoru pribatuko zonatzat hartuko dira; Udalak lur publikoa 
eskuratzera jo beharko du pixkanaka; horren xedea formulatu beharko den Plan Berezian definituko da, eta 
honetan aisialdirako zonak sartu ahal izango dira, zuhaitz masak eta aisialdirako baratze inguruak 
berreskuratzearekin batera. 

Erredaktatu behar den Plan Bereziak eremuko azalera osoa hartuko du, eta hori antolatzera joko du, bide batez 
erabilera eta jabari publikokoak izatera igaroko diren zonen kudeaketa harmonizatuz. Zona hauetan 
planeamenduan ezarritako kuantifikazio eta lekutze baldintzak aplikatuko dira. 

Planeamendua egin aurretik zona hauetan dauden eraikuntzak eraberri edo birgaitu ahal izango dira, lurzoru 
hiritarrezineko era honetako eraikuntzei buruz oro har ezarritako xedapenen arabera. Gauzatu beharreko obretan 
aurreikusi egin beharko dira bai baserriei dagozkienak eta baita lehendik nekazaritzarako eta abeltzaintzarako 
erabiltzen diren eraikuntzak egokitzekoak ere. Eraikuntza horiek handitu ahal izango dira, baldin eta jarduerari 
jarraituko zaiola bermatzen bada. 

 

28. artikulua.- Hirigintza antolaketari gainjarritako baldintzen erregulazioko erregimen 
orokorra 

C.1  Interes bereziko naturgune eta elementuak 

 a.- Definizioa: 

Bere natur balioagatik edo beste arrazoi batzuengatik zaindu beharreko esparru edo elementuak, betiere beren 
egungo egoeran gorde beharko direnak. 

Mugatutako esparruak honakoak dira: Leitzarango Biotopoaren babesgunea, balio arkeologikoa izan lezaketen 
zonak, estazio megalitikoak eta ikusgai dauden nahiz halakotzat jo daitekeen saroiak. 

 b.- Eraikuntza erregimen orokorra: 

Oro har, eraikin eta instalazio berriak egitea debekaturik dago. Salbuespen moduan, esparruan eraikitzea 
baimendu ahalko da. Horretarako, eraikin edo instalazio horiek beste leku batean jartzea bideraezina dela aurrez 
justifikatu beharko da, eta horrez gainera, babeseko neurriak eta neurri zuzentzaileak aurrez zehaztu beharko dira. 

 c.- Erabilera erregimena: 

Paisaia balioa edo mota horretako beste balio batzuk hobetzeko, zaintzeko eta babesteko helburua duten 
erabilerak bultzatuko dira. Modu osagarrian, goiko helburu horiekin bateragarriak diren erabilerak baimendurik 
daude; betiere, aipatutako balioei eutsi ahal izatea bermatzeko moduko baldintza egokietan egiten badira erabilera 
horiek, babes espezifikoak arautzen dituen indarreko araudia aintzat hartuz. 

Korta-basoen kasuan, berariaz finkatzen dira lurzatiketa, bertako eraikinak eta espazioen itxiturak. Lurzatiketa da 
korta-basoen ezaugarri bereizlea, korta-basoak identifikatzeko bidea ematen duena. Bertako eraikinak finkatzean, 
horien kontserbazioa bultzatzen da. Egun eraikinik ez dagoen eremuetan, eraikin berriak egin ahalko dira, lurzoru 
hiritarrezineko baldintza orokorrak betez. 

 d.- Baldintzaren araudi izaera edo izaera orientagarria: 

Alor horien erabilera- eta eraikuntza-erregimena arautzen duten aurreikuspenek kalifikazio xehekatuen berezko 
araudi izaera dute. 

Plan orokor honetatik ez datozen lege xedapenek araututako baldintzak direnean, behin betiko onartutako lurralde 
antolaketako tresnak barne, baldintza horien izaera juridikoa lege horietan ezarritakoa izango da. 

C.2  Balio agrologiko handiko esparruak 

 a.- Definizioa: 

Nekazaritzarako balio handieneko esparrua dira, eta beraz zaindu beharrekoak. 

 b.- Eraikuntza erregimen orokorra: 
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Esparru horiek integratzen diren erabilera orokorreko zonentzat ezarritako eraikuntza erregimen bera da. Edonola 
ere, beharrezko neurriak sustatuko dira egin nahi diren jarduketek eta eraikinek esparru horietan ondorio zuzenik 
izan ez dezaten, edo hala dagokionean, ondorio horiek ahalik eta txikienak izan daitezen; irizpide hauek aplikatuko 
dira: 

* Udalerriko nekazaritza balio handiko lur eremu nagusiak egiaz eta benetan babestuko dira, natur ondare 
ordezkaezina direlako; bide batez, horiek jardueran jartzeko beharrezko neurriak zehaztu eta gauzatuko dira. 

Helburu horretara begira beharrezko irizten zaien neurriak arlo honetan eskumena duten edota esku hartzen duten 
erakunde publiko eta pribatuekiko akordioaz zehaztuko dira, Gipuzkoako Foru Aldundia barne. 

* Kasuan kasuko neurri babesle, zuzentzaile edota konpentsaziokoak modu eraginkor batez zehaztearren, hiri 
garapenek -bestelako azpiegiturak barne harturik, hala nola bideak, trenbidea, hiri zerbitzuak, etab.- lur horietan 
izan ditzaketen afekzio eta eraginak berariaz eta zehatz ebaluatuko dira. 

Lur horiek kentzea bideragarria edo komenigarria den zehazteko unean, kontuan hartu beharko da afekzio mota 
hori eragin dezaketen jarduerak interes publiko handiagokoak diren. 

* Beharrezko neurriak zehaztuko dira, ahal den neurrian lur horien babesa eta inguruan plantea daitezkeen hiri 
garapenak bateragarri egin ahal izateko. 

* Planteatzen diren hiri garapenek –udal edo udalaz gaindiko sustapeneko azpiegiturak barne- nekazaritzako 
ustiapen estrategikoei eragiten badiete, ustiapen horiek mantentzea erraztu eta bultzatuko da, titularrek hori nahi 
badute. Helburu horretarako, zehaztu egingo dira ustiapen horiek udalerrian mantentzeko baldintzak, baldin eta 
jatorrizko kokagunetik hurbil bideragarriak badira, lehenagoko ahalmenari eta baldintzei ahalik eta kalterik eta 
murrizpenik txikiena eraginez betiere. 

 c.- Erabilera erregimena: 

Esparru hauetako erabilera eta jarduera bereizleak nekazaritza lurzoruen gaitasunari eusteko helburua dutenak 
erabilerak eta jarduerak izango dira, nekazaritza jarduerak barne. 

Esparruko berezko ekosistemak eta nekazaritza paisaiak babestea bermatuko duten erabilerak bateragarriak 
izango dira esparruan proposatutako helburuekin eta bertako erabilera bereizleekin. 

 d.- Baldintzaren araudi izaera edo izaera orientagarria: 

Alor horien erabilera- eta eraikuntza-erregimena arautzen duten aurreikuspenek kalifikazio xehekatuen berezko 
araudi izaera dute. 

Plan orokor honetatik ez datozen lege xedapenek araututako baldintzak direnean, behin betiko onartutako lurralde 
antolaketako tresnak barne, baldintza horien izaera juridikoa lege horietan ezarritakoa izango da. 

C.3  Herri onurako mendiak 

 a.- Definizioa: 

Herri onurako mendiek eratutako esparru handiak dira, atal guztietan Mendien Foru Arauak erregulatuak. 

 b.- Eraikuntza erregimen orokorra: 

Oro har, eraikin eta instalazio berriak egitea debekaturik dago. Salbuespen moduan, esparruan eraikitzea 
baimendu ahalko da. Horretarako, eraikin edo instalazio horiek beste leku batean jartzea bideraezina dela aurrez 
justifikatu beharko da, eta horrez gainera, babeseko neurriak eta neurri zuzentzaileak aurrez zehaztu beharko dira. 

 c.- Erabilera erregimena: 

Basogintza erabilera eta ekosistema kontserbatu eta hobetzeko erabilerak dira baldintza honen eraginpeko 
esparruetako erabilera bereizleak. 

Gaian eskumena duen administrazioak ezarriko du eremu horien tratamenduko erregimen orokorra. 

 d.- Baldintzaren araudi izaera edo izaera orientagarria: 
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Alor horien erabilera- eta eraikuntza-erregimena arautzen duten aurreikuspenek kalifikazio xehekatuen berezko 
araudi izaera dute. 

Plan orokor honetatik ez datozen lege xedapenek araututako baldintzak direnean, behin betiko onartutako lurralde 
antolaketako tresnak barne, baldintza horien izaera juridikoa lege horietan (Mendien Foru Araua) ezarritakoa 
izango da. 

C.4  Baso autoktonoak babesteko esparruak 

 a.- Definizioa: 

Hostozabalen baso edo arboladiek eratutako esparruak dira; zuhaiztiak elkarrekiko bereizita daude eta tamainaz 
txikiak edo ertainak dira. Babestu beharreko arboladiak dira bertan bizi diren espezie edo komunitate 
biotikoengatik, gehienbat ubideetako erriberetan. 

 b.- Eraikuntza erregimen orokorra: 

Eraikin berriak egitea debekaturik dago. 

Ondoren aipatzen diren aurreikuspenak aplikatuko dira: 

A.- Funtsean sorburu eta izaeraz naturalak diren habitat eta errealitateak. 

Horien erregulazio eta tratamendua egokitu egingo da sartuta dauden zona orokorretarako izaera orokorrez 
planteatutako irizpide orokorretara, ondoren azaltzen direnekin egokitu edo osaturik, inolaz ere: 

a) Izaera orokorreko proposamenak: 

* Oro har, eremu horiek babestera jo beharko da eta, horien barnean, bertan dagoen landaretza interesgarria 
mantentzera, arreta berezia eskainiz betiere komunitate mailan interesgarriak edota lehentasunezkoak diren 
habitatei. 

* Era berean, eta aipatu helburura begira, zehaztu eta gauzatu egin beharko dira horiek kontserbatzea, 
mantentzea edota hobetzea errazten duten jarduera positiboak. 

* Eremu horien babeseko zonak 10 metroko zerrenda bat hartuko du, kanpo aldeko mugetan dauden 
adaburuetatik edo zuhaitz multzoetatik kontatzen hasita edo, zuhaitzak ez diren beste landare multzo batzuk diren 
kasuetan, ukitutako eremuaren kanpoko mugatik hasita. 

* Oro har, babesaren ikuspegitik justifikatuta dauden erabilerak eta praktikak baimentzen dira. 

* Plan Orokor honen garapenean, zehaztu egingo dira biodibertsitateari dagokion balioa emateko plan eta neurri 
espezifikoak, bai jendeari oro har zuzenduak bai kolektibo espezifiko batzuei (eskola-umeak, erabiltzaileak, etab.) 
zuzenduak. 

* Ondoren azaltzen diren salbuespenak izango badira ere, saihestu egingo dira landare formazio interesgarri horiei 
zuzenean eragin diezaieketen jarduerak; edonola ere, eragin gutxien duten alternatibetara jo beharko da. 

b) Proposamen alternatiboak edo apartekoak. 

Aipatu eremuetan dauden landare formazioak arriskuan jar ditzaketen edo horiek galtzea eragin dezaketen 
jarduketak baimentzeko, honakoak beharko dira modu osagarrian: 

* Planteatutako jarduketak, proiektatutako izaera hiritarreko jarduketak barne, ukituko diren landare formazioak 
babestea baino interes publiko handiagokoak direla aurrez justifikatzea. 

* Jarduketa horietatik ukitutako landare formazioentzat ondorioztatuko diren eraginen ebaluazioa. 

Ebaluazio horretan sartu egingo da ukitutako eremuari eta landare formazioei buruzko analisia edota diagnostikoa; 
honek, besteak beste, honakoak jasoko ditu: horiei lotutako lur eremuaren azalera; ukituko diren baso espezie 
interesgarrien zenbatekoa eta horien ezaugarri kualitatiboak; interesgarri irizten zaion beste edozein zertzelada. 

* Kasuan kasuko neurri babesle, zuzentzaile edota konpentsaziokoen zehaztapena. 
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Zehazki, konpentsazio neurritzat hartuko dira ukitutako landare eremu eta formazioen ordez beste batzuk jartzea 
xede dutenak. Neurri horiek zehazteko, besteak beste ondoko irizpideok hartuko dira kontuan: 

- Izaera material eta kualitatiboko neurriak: 

- Irizpide orokor gisa, eta kenduko diren landare formazioei dagokienez, kentzen den kopuru edota 
eremuaren berdineko plantazio bat egingo da, ezaugarri kualitatibo berberez. 

- Landare formazio berriei lotu beharreko ordezkatze sail berrien eremua, planteatutako jarduketek 
ukitzen dituzten sailen eremuaren berdina izango da gutxienez. 

- Salbuespen gisa, eta egoki eta posible irizten bazaio, ukitutako formazioetako landare bereziak tokiz 
aldatu eta birlandatu egingo dira. 

* Neurri material horiek gauzatzeko unean, besteak beste ondoren datozen izaera espazialeko neurri hauek 
hartuko dira: 

- Nagusiki, eta posible eta komenigarri denean, esku-hartze eremuaren barnean bertan gauzatuko dira, 
edo inguru hurbilean. 

- Horrela egin ezean, eta aipatu aukera posible ez dela edota komeni ez dela justifikatuz gero, kasu 
bakoitzean ukitzen den zonatik hurbileko beste sail batzuetan gauzatuko dira. 

- Udalerriko beste sail batzuetan, xede horretarako egokiak badira, baldin eta aurreko aukeretako bat bera 
ere ez bada posible eta komenigarri. 

- Landare formazio berriei lotutako sail berriak titularitate publiko edo pribatukoak izan daitezke. 

* Aurreko neurriak gauzatzen diren sailak direnak direla, eta hirigintzako sailkapena dutena dutela, horiek 
ordaintzea eta, hala egokituz gero, gauzatzea hirigintzako jarduketaren berezko hiritartze kargatzat hartuko dira, 
jarduketaren garapenerako zuhaitz formazio horiek kendu eta ordezko berri batzuez konpentsatu behar den 
kasuetan. 

Karga hori gauzatzeko, ondoren aipatzen den moduetakoren batera jo daiteke: 

- Udalari ordaintzea neurri horiek gauzatzeko kostu ekonomikoa. 

- Neurriak ordaindu eta gauzatzea egungo landare formazioak kentzea justifikatzen duten jarduketen 
sustatzaileek berek. 

- Aurrekoak bateragarri egiten dituzten irtenbide mistoak. 

Kasuan kasuko behin betiko erabakiak, egungo landare formazioak kentzea ekarriko duten jarduketei buruzko 
proiektuak prestatze eta onartzearekin batera –edo honekiko modu osagarrian- hartuko dira, edo hirigintzako 
eskubideak eta kargak hainbanatzeko proiektuekin batera bestela, horrelakorik behar den kasuetan. 

* Jarduketa horiek ukitzen dituzten sailak hiritar edo hiritargarri gisa sailkatuta dauden kasuetan, konpentsazio 
neurriak osagarritzat hartuko dira, edota zuzkidura publikoen arloko legezko estandarrak -landaretzari buruzkoak 
barne- betetzera zuzendutakoei gehitu beharrekotzat. 

* Modu osagarri gisa, aipatu neurriak beste batzuekin osatuko dira, jarduketetatik ateratzen diren eremu berriak, 
orain edo geroago, udalerriko landaretza interesgarriko habitaten zerrendan sartzeko beharrezko neurriak 
aplikatuta. 

c) Normalean baldintza hau bete behar duten habitatak modu bereizi eta independente batez identifikatzen badira 
ere, batzuetan, eta elkarrekin bateragarriak direla jotzen den neurrian, C.2 Balio agrologiko handiko esparruetako 
baldintza gainjarriaren mendean geratzen diren eremuetan sartzen dira. 

Horrelakoetan, kontuan hartu behar da ezen, eremu global horien barnean, baldintza gainjarri hauetako 
bakoitzaren mendean dagoen zati zehatza baldintza horietako bakoitza arautzen duten irizpideei loturik dagoela 
ulertu behar da; dena den, kasu bakoitzean zehaztu egin behar dira egoki iritzitako koordinazio edota bateragarri 
egiteko jarraibideak. 
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B.- Landaretza interesgarriko eremuak eta errealitateak, neurri handi batean sorburua gizakiaren esku-hartzeetan 
dutenak, hiritartze prozesuei loturik eskuarki. 

Horien erregulazio eta tratamendua hurrengo C apartatuan aipatzen den Planaren testuinguruan zehazten diren 
irizpideei egokituko zaie. Egokitzat jo daitezkeen beste neurri batzuk izan badaitezke ere, eta hainbat salbuespen 
edota doiketa egiteko modua dagoela, Plan horrek proposatu ahal izango du egoki iritzitako eremu eta 
errealitateak Katalogoan sartzea edo horiek lehengo “A” apartatuan azaldutako baldintzen mendean jartzea. 

Interes publiko handiagoa aurrez justifikaturik, horiek mantentzeko arriskua sor dezaketen edota desagertzea 
eragin dezaketen jarduketak baimendu ahal izango dira, hiri garapenak barne. Edonola ere, baimena eman ahal 
izateko zehaztu egin beharko dira kasuan kasuko neurri zuzentzaileak edota konpentsaziokoak, ukitutako eremu 
eta elementuen benetako ordezkatze eraginkorraren pareko izaera eta irismenaz betiere. 

Irizpide horiexek aplikatuko dira aurrez dagoen hirilurrean sartutako parke, lorategi eta zuhaizti bereziei 
dagokienez. 

C.- Aurreko bi apartatuetan azalduaren osagarri gisa, Plan Orokor honen garapenean hiriko landaretza 
interesgarria zein arlo honetako eremu edota espazio garrantzitsuak antolatzeko eta babesteko Plan Berezi bat 
prestatu eta onartuko da. 

Plan honen helburuak, besteak beste, honakoak dira: 

* Hirian dagoen landaretza interesgarriaren eta honi lotutako eremu eta espazioen identifikazioa. 

* Landaretza hori zein aipatutako espazio eta eremuak erregulatzeko eta tratatzeko neurrien zehaztapena, Plan 
honetan planteatuen garapen gisa. 

* Bere balio berezia dela eta, hala egokituz gero hiriko Katalogoan sartu behar diren eremuak eta elementuak 
identifikatzea. 

D.- Plan Orokor honen garapenean sustatu behar diren ordenantzek zehaztu egingo dituzte aurrez egin 
proposamenen osagarri edota garapen gisa egoki irizten zaien neurriak. 

 c.- Erabilera erregimena: 

Basogintza erabilera eta ekosistema kontserbatu eta hobetzeko erabilerak dira baldintza honen eraginpeko 
esparruetako erabilera bereizleak. 

Gaian eskumena duen administrazioak ezarriko du baso horien tratamenduko erregimen orokorra (bakanketak eta 
entresakak, suebakiak, etab.). 

 d.- Baldintzaren araudi izaera edo izaera orientagarria: 

Alor horien erabilera- eta eraikuntza-erregimena arautzen duten aurreikuspenek kalifikazio xehekatuen berezko  
araudi izaera dute. 

Plan orokor honetatik ez datozen lege xedapenek araututako baldintzak direnean, behin betiko onartutako lurralde 
antolaketako tresnak barne, baldintza horien izaera juridikoa lege horietan ezarritakoa izango da. 

C.6  Ibai ibilguak eta horien babes eremuak 

 a.- Definizioa: 

Baldintza honek D.5 (ibai ibilguak eta horien babeseko ertzak) erabilera orokorreko zonan sartzen ez diren ur 
ibilguak eta ur bazterrak babesten ditu. 

Kategoria honetan sartzen dira alor honi buruzko indarreko legerian nahiz Euskal Autonomia Erkidegoko ibai eta 
erreken ertzak –Kantauriko Isurialdea– antolatzeko Lurralde Plan Sektorialean, 1998ko abenduaren 22an behin 
betiko onartua, ezarritako babes eta tratamenduko irizpideen mende dauden ibai ibilgu guztiak, baita azken Plan 
honetan grafokiko identifikatuta ez daudenak ere, eta Plan Orokor honetan esleitu zaien hirigintza sailkapena 
edozein delarik ere. 

 b.- Erabilera eta eraikuntza erregimen orokorra: 
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Esparru hauetako eraikuntza eta erabilera erregimena, oro har, ibai eta ertz hauek integratzen diren erabilera 
orokorreko zonarako ezarritakoa izaten da. Eraikuntza erregimen hori doitu egiten da, erregimenaren tratamendua 
gai honetan indarrean dagoen legerian eta lurralde zati planean ezarritako babeseko irizpideen arabera 
moldatzeko. 

Xedapen horietan jasotako aurreikuspenak osatu egingo dira, kasuan-kasuan beharrezko irizten zaienekin, betiere 
ondoren datozen helburuak lortzearren: 

* Hirigintzako garapen berriek ibilguetarako isurketei buruz dauden eta etorkizunean egiten diren arau guztiak 
betetzen dituztela zaintzea. Horretarako, ahalegina egin behar da etxeko hondakin ur guztiak edo asimilagarriak 
estolda sistemetan jasotzeko, eta tratamendu eta arazte puntuetara eramateko, eta euri urek kudeaketa egokia 
izan dezaten, ingurune hartzaileetako uraren kalitateari kalterik ez egiteko sistemak barne, eta etxekoekin 
asimilatzerik ez dagoen industri isurketek ere dagokien tratamendu egokia izan dezaten. 

* Hiri zuzkidurarako hartuneei beharerzko babes maila ematea. 

* Ura aurrezteko neurriak bultzatzea, ondasun publiko honen kontsumoa murriztearren bai eraikinetan eta 
urbanizazioetan, bai espazio libre eta abarretan. 

* Hirigintzako proposamen berrietan ibai morfologiarekiko tratamendu errespetuzkoa bultzaztea, 
permeabilitaterako oztopoak sortzen dituzten jarduerak, estaldurak, ibilgu zuzenketak, garapen berrietan eremu 
eraikigarria handitzeko edo hobetzeko bideratze “prebentiboak” eta abar kenduz edota benetan ezinbestekora 
mugatuz. 

 c.- Baldintzaren araudi izaera edo izaera orientagarria: 

Ibai eta ertz hauen babeseko eta tratamenduko neurrien araudi-izaera eta -eragina aipatutako legeriak eta 
lurraldeko zati planak haientzat ezarritakoa izango da. 

C.7  Urpean gera daitezkeen inguruak mugatzea 

 a.- Definizioa: 

Baldintza honek bere eragina du udalerriko ibai ibilguetako uraldiek sortzen dituzten uholdeek edo uholde arriskuak 
eragiten dieten hiriko eremuetan. Eremu hauetan bete egin beharko dira proiektu honetan azaltzen diren 
zehaztapenak, eta arrisku horien prebentziorako zein arriskuak berak kentzeko beharrezko neurriak hartu beharko 
dira. 

Oria eta Leitzaran ibaiak eta hauen bien inguruak dira udalerrian erreferentziazko elementuak. 

Baldintzatzaile honek eragiten dien jarduketa orok Uholde Arriskuari buruzko azterketa xehekatua beharko du; 
edonola ere, kasuan kasuko departamentuak eman jarraibideen ildotik jo beharko du. 

 b.- Erabilera eta eraikuntza erregimen orokorra: 

Orokorrean, eraikuntza eta erabilera erregimena kasu bakoitzean korridoreak kokatuta dauden zona global edo 
orokorrarentzat ezarritakoa da, betiere beharrezko ondoren aipatzen diren alderdiak egokituta: 

A.- Erregimena eta, azken batean Plan Orokorra eta honek jasotzen dituen proposamenak egokitu egingo zaizkie 
arlo honetan indarrean dauden lege xedapenetan (Ur Legea eta Kosta Legea, eta hauen garapenean sustatutako 
xedapenak; Euskal Autonomia Erkidegoko Ibai eta Erreka Ertzak –Kantauriko Isurialdea– Antolatzeko Lurralde Plan 
Sektoriala, 1988ko abenduaren 22ko Dekretuaren bidez behin betiko onartua; Euskal Autonomia Erkidegoko 
Kostaldea Babesteko eta Antolatzeko Lurralde Plan Sektoriala, 2007ko martxoaren 13ko Dekretuaren bidez 
onartua; etab.) ezarritako aurreikuspenei. 

B.- Area hiritarretan dauden uholde arriskuei erantzungo zaie, ur ekosistemarekiko errespeturik gorena dakarten 
neurriak zehaztuz horretarako, eta ahalegina eginez, berariaz eta lehentasunez, oztopo artifizialak kentzeko, hala 
nola zubiak, estaldurak, betelanak, etab. Bideratze, zuzentze, ibilgua zabaltze eta bestelako jarduketa eragin 
handikoak beste aukera tekniko arrazoizkorik ez dagoen zonetarako gordeko dira. 

Horretarako, arazoei behar duten arreta eskaini eta behar bezala baloratuko dira helburu horretarako sustatzen 
diren edo arlo horri heltzen dioten proiektu zehatzetan, eta kasu bakoitzean egoki irizten zaien neurriak 
proposatuko dira ur ekosistema errespetatzera begira, bakoitzaren baldintzak harturik beti aintzat. 
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C.- Isuri-arroa 1 km2-tik gorakoa duten ibilguetan ez da jarduketarik (bideratze, zuzentze edo trazatu 
aldaketarik...) baimenduko hiri garapen berriak ezartzen laguntzeko; salbuespena izango da arlo honetan 
indarrean dagoen legediak ezartzen dituen irizpideekin bat frogatzea jarduketa horiek justifikatzen dituzten interés 
publiko nagusiaren arrazoi eta helburuak direla tartean. 

D.- Ibai ibilguetatik hurbil egiten diren hiri garapen berrietan bultzatu egingo dira ibaiak eta errekak hiri paisaian 
txertatzen dituzten diseinuak, eta horien ertzetan uholde arriskuko zonetan onargarriak diren erabilerak ezarriko 
dira –espazio libreak, aire libreko kirol eremuak, nekazaritzarako areak posible den kasuetan, etab.-, betiere 
larrialdietarako beharrezko abisu-sistemez horniturik. Ibaitik hurbilen dauden zonak, horrenbestez uholde arrisku 
handienekoak, ekosistema originalak berreskuratzeko erabiliko dira nagusiki, eta erabilera publiko kontrolaturako; 
eta oso azpiegitura arinak kokatuko dira horietan. 

 c.- Baldintzaren araudi izaera edo izaera orientagarria: 

Ibai eta ertz hauen babeseko eta tratamenduko neurrien araudi-izaera eta -eragina aipatutako legeriak eta 
lurraldeko zati planak haientzat ezarritakoa izango da. 

C.9  Korridore ekologikoak 

 a.- Definizioa: 

Kontuan harturik helburua ugaztun espezieen mugimendu potentzialerako korridoreak definitzea dela, 
horrelakotzat hartuko dira hurrenak: 

a.- Loturako korridore ekologikoak: Aralar-Aiako Harria eta Adarra-Usabelartza. 

b.- Amortiguazio zonak mugatzen eta ukitzen duen lurraldea 

 b.- Erabilera eta eraikuntza erregimen orokorra: 

Orokorrean, korridore ekologiko horietako eraikuntza eta erabilera erregimena kasu bakoitzean korridoreak 
kokatuta dauden zona global edo orokorrarentzat ezarritakoa da, betiere beharrezko neurrian egokituta, noski, 
hain zuzen helburu hauetarako: 

* Korridore definitu horiei –duten eskala dena dela- lotutako konektagarritasun ekologikoa babestea. Horretarako, 
lurzoruaren erabilerak (batez ere abereen mugimenduari gehien laguntzen diotenak, esate baterako basotxoak, 
heskai biziak, ...), ur masen integritatea eta tentsio-zatietan elementu artifizialez eginak dauden pasabideak (goi 
pasabideak, bidezubiak, abereentzako pasabide espezifikoak, halakorik izanez gero), faunaren konektibitate hori 
lortzeko ahalik eta baldintzarik hoberenetan edukiko dira beti. 

* Jarduketaren batek arriskuan jar baditzake konektagarritasun ekologikoa eta faunaren mugimenduak, beharrez 
babes eta zuzentze neurriak ezarriko dira, eragin hori murrizteko, are erabat deuseztatzeko ere. 

* Hiri garapen berriak zehazteko unean, ahal den neurrian murriztu edota minimizatu egin beharko da zatiketa 
ekologikoa, sekula areagotzeke. 

* Konektagarritasuna berreskuratzeko promozio aktiboa egitea, konektagarritasuna arrisku handienean dagoen 
puntu edo areetan, teknikoki posible bada. 

Bide eta trenbide azpiegituren eta bestelakoen kasuan, egun daudenetan zein aurreikusita daudenetan dagokienez, 
beharrezko arreta jarri beharko da, arlo honetara begira. 

Plan honetan erreferentzia edota indikazio gisa grafikoki identifikatzen diren korridoreei dagokienez, egoki irizten 
zaien azterketak edota proiektu espezifikoak egingo dira, hain zuzen esparru interesgarriak hobeto zehazteko eta 
horietan esku hartzeko neurriak garbiago zehazteko. 

* “Andoaingo landa ingurunea babesteko, erregulatzeko eta antolatzeko azterketa” agirian jasotako proposamenak 
aintzat hartu beharko dira aipatutako baldintzaren pean dauden lurzoruetan egin nahi den edozein jardueraren 
aurrean hartu beharreko neurriak definitu eta zehazterakoan. 

 c.- Baldintzaren araudi izaera edo izaera orientagarria: 

Gai honetan indarrean dagoen legeriak ezartzen duen araudi izaera du baldintza honek. 
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02.HE.- LEITZARANGO LANDA PARKEA 

I.- AZALERA         740.132 m2 

II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK 

Hiriko landa ingurunean txertatutako lurralde bat da, Leitzaran ibaiaren ertz bietan hainbat zona hartzen dituena, 
Goiburu eta Leizotz auzoen barnean. 

Proposatutako esku-hartze irizpide eta helburuak hurrenak dira zehazki: 

* Landa parke bat edo aisialdirako eremu bat prestatzea Leitzaran ibaiaren ertz bietan zehar, egungo Plazaolaren 
bideraino luzatuta, eta naturguneen eta hiri zein landako parkeen arteko loturak bultzatuta. Parkearen azalera, 
guztira, 740.132 m2koa izango da; ezkerreko ertzean 169.978 m2 izango dira, eta eskuinekoan, berriz, 570.153 m2 
guztira. 

* Parkea antolatzea, oro har alderdiaren landako ezaugarriak babestea, birsortzea eta bultzatzea 
sustatzekobaldintzetan eta, bereziki, honakoak betez: 

 - Alderdian kokatutako espazio edota elementu interesgarrien multzoa babesteko helburuen 
integrazioa, hirigintzako antolaketari gainjarritako baldintzek eragiten dieten errealitate degradatuak 
zuzentzearekin edo kentzearekin batera. 

 - Eraikin edota elementu babestu eta, beraz, Plan Orokor honetako Katalogoan sartutakoak 
mantentzea. 

 - Nekazaritzako jarduerak finkatzea, proposatutako esku-hartze zein aurreikuspen irizpideekin 
bateragarriak diren egungo beste erabilera batzuekin batera, beharrezko edo komenigarri izanez gero, jarduerak 
handitzen edo ezaugarri berdinak dituzten beste batzuk ezartzen direnean, betiere kasuan-kasuan, eta Hiri 
Antolaketako Arau Orokorretan honi dagokionez ezarritako araudiaren garapenean, ezarri beharko diren 
baldintzetan. 

 - Egoitza erabilera autonomoetarako egun dauden eraikinak finkatzea, honi dagokionez 
hirigintzako arau orokorretan ezartzen diren baldintza orokorrei jarraiki; dena den, alderdian sustatu behar den 
plan bereziak hainbat salbuespen ezar ditzake. 

 - Aire librean egoteko tokiak eta laketeko aisiarako beste espazio batzuk egokitzea, eta 
parkeko elementuak lotzen dituzten oinezkoentzako ibilbideak prestatzea, aurreikusitako sistema orokorreko hiri 
espazio libreekin batera; bai egun direnetan zeharrekoak -Plazaolaren bidea, Leitzarango bidea-, bai prestatu 
beharko diren berriak. Leitzaran ibaiaren ertz bien arteko loturak bultzatu eta balioztatu beharko dira. 

 - Lurraldean eraikin berriak jartzean, alderdian sustatu behar den plan bereziak gai honi 
dagokionez azaltzen dituen irizpideen arabera jardun behar da, eta plan horrexek ezartzen dituen jarraibidetatik jo. 

 - Aisialdirako baratze programa bat antolatu behar da, baldin eta hau bateragarria bada 
parkeanplanteatutako helburuekin. Baratze horiek kokatzeko eta ezartzeko, zein izango dituzten neurriei eta 
kudeaketari buruzko irizpideetarako, plan berezi horrek edota berori garatzeko sustatzen diren dokumentuek 
definitzen dutenetara joko da. 
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 - Parkea lurraldean txertatzeko beharrezko oinezkoentzako bideak prestatzea, zirkulazioei 
segida eman ahal izatearren; batez ere beheko ingurua eta gaur egun San Esteban auzora doazen bideak lotu 
beharko dira. 

* Plan berezi bat formulatu beharko da, landa parkearen antolaketa zehaztera begira, Plan Orokor honetan 
ezarritako irizpideekin bat. 

Dagokion antolaketaz gain, plangintza horrek zehaztu egingo du parkeko sailen titularitate erregimena, eta helburu 
horretarako, identifikatu eta mugatu egingo ditu erabilera publikorako izango diren eta, horretarako, 
Administrazioak eskuratu beharko dituenak. 

 

III.- EGITURAZKO HIRIGINTZA ERREGIMENA 

1.- Antolaketa/Kalifikazio orokorra 

1.1.- “D.6.- Landa parkea” zona 

A.-  Zonaren azalera osoa:         
 740.132 m² 

B.-  Eraikuntza baldintzak: 

* Lehendik dauden eraikinen tratamendurako baldintzak alderdian sustatu behar den Plan Bereziak ezartzen 
dituenak izango dira. 

* Lehendik dauden eraikinak handitzeko baldintzak alderdian sustatu behar den Plan Bereziak ezartzen dituenak 
izango dira, betiere hirigintzako arau orokorren dokumentuan ezartzen diren irizpideekin bat. 

* Alderdian eraikin berriak egiteko baldintzak Plan Bereziak zehaztuko ditu, Hirigintzako Arau Orokorren 
dokumentuan ezartzen diren irizpideekin bat. 

C.-  Erabilera baldintzak: 

* Erabilera baldintzak “D.6.- landa parkea” zona orokorretarako ezarritako baldintza orokorrak izango dira. 

* Erabilera baldintza zehatzak, alderdian sustatu behar den Plan Bereziak, aurrekoak garatzean, ezartzen dituenak 
izango dira. 

2.- Hirigintzako sailkapena       LURZORU HIRITARREZINA 

3.- Antolamendu orokorra garatzeko erregimena 

Antolaketako Plan Berezia 

4.- Programatzeko eta gauzatzeko erregimen orokorra 

A.-  Programazio orokorrerako erregimena 

Hiri Antolaketako Plan Berezia, Andoaingo Udalak sustatua. 
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B.-  Garapen plangintza egiteko eta onartzeko epeak 

Sei (6) urteko epea aurreikusi da, aurreikusitako garapen plangintza erredaktatzeko. 

C.-  Sistema orokorrak eskuratzeko, gauzatzeko eta ordaintzeko erregimena. 

Antolamenduak zehaztu egingo du parkeko sailen titularitate erregimena, eta helburu horretarako, identifikatu eta 
mugatu egingo ditu erabilera publikorako izango diren eta, horretarako, Administrazioak eskuratu beharko 
dituenak. 

IV.- HIRIGINTZA ERREGIMEN XEHEKATUA 

1.- Antolaketa / Kalifikazio xehekatua 

A.-  Zonakatze xehekatua mugatzeko baldintzak 

Zonakatze xehekatua Plan Bereziak definituko du, indarrean dagoen hirigintza legerian jasotako xedapenekin bat 
etorriz. 

B.-  Antolatu diren lurzatien eraikigarritasun eta erabilera baldintzak 

Eraikuntza baldintzak, erredaktatu beharreko Plan Berezian zehaztuko dira. Edonola ere, indarrean dagoen 
hirigintza legerian ezarritako xedapenei eta arau orokorrei jarraituko zaie. 

C.-  Lurzatietako eraikuntzaren eitea erregulatzeko baldintzak  

Garapen plangintzan zehaztuko dira. 

D.-  Jabari baldintza partikularrak  

Jabari baldintzei dagokienez, erredaktatu beharreko Plan Bereziak xedatzen duenera joko da. 

E.- Eraikin eta elementu bereziak katalogatzeko baldintzak  

 - Euskal Autonomia Erkidegoak balio arkeologikoa izan lezakeen zona gisa deklaratutako 
gunea. 

Olaberri baserria -1997ko irailaren 23ko ebazpena- 

 - Deklaratutako monumentu multzoak eta monumentuak 

Goiko errota –I.a maila- 

 - Udal intereseko ondasun higiezinak 

Erdiko borda –I.a maila- 

Olazar baserria –II.b maila- 

 

2.- Lurzoruaren kategoria 
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Lurzoru hiritarrezina 

 

V.- HIRIGINTZAKO ANTOLAKETARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK 

Kontuan hartu behar dira ondoren azaltzen diren baldintzatzaileei lotutako esku-hartze irizpideak: 

C.1.- Interes bereziko naturgune eta elementuak 

C.2.- Balio agrologiko handiko esparruak 

C.4.- Baso autoktonoak babesteko esparruak 

C.6.- Ibai ibilguak eta horien babes eremuak 

C.7.- Urpean gera daitezkeen inguruak mugatzea 

VI.- GAUZATZEKO BERARIAZKO ERREGIMENA 

1.- Hirigintza erregimena 

Hiritartzea garapeneko plangintzak planteatzen duena izango da, kontuan harturik, betiere, lehendik dagoena eta 
lurraldearen itxuraketa. 

2.- Antolamenduarekin bat ez datozen eraikinak 

Formulatu behar den Plan Bereziak aztertuko ditu lehendik dauden eraikinak eta hauek finkatzeko aukera. 

3.- Plana gauzatzeko lege zein hirigintza arloko erregimena. 

3.1.- Jarduteko baldintzak 

Zuzkidura publikoak gauzatzeko jarduketa. 

3.2.- Erabileren ponderazio koefizienteak 

Plan Orokor honetako Hirigintzako Arau Orokorretan ezartzen denera joko da. 

3.3.- Hiritartze zamak identifikatu, gauzatu eta ordaintzeko baldintzak 

Udal administrazioaren kargura izango dira formulatu behar den Plan Berezian aztertuko den antolaketaren 
hiritartze kostuak. 
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4. SEKTORE- ETA INGURUMEN-BALDINTZATZAILE NAGUSIAK 

Jarraian, Plan Bereziaren xede den eremuari eragiten dioten sektore- eta ingurumen-baldintzatzaile 
nagusiak laburbiltzen dira: 

4.1. Ibaien eta erreken ertzak antolatzeko EAEko Lurraldeko Arlo-plana 

Ibaien eta erreken ertzak antolatzeko EAEko Lurraldeko Arlo-plana behin betiko onartuta dago 
(415/1998 Dekretua, abenduaren 22koa, EHAA 1999-02-18). 

Lurraldeko Arlo-planak ibilguen ertzetako eraikuntzak eta erabilerak arautzen ditu; horretarako, ibilgu 
horien banaketa egiten du tarteka, hiru irizpideren arabera: duten ingurumen-osagaiaren arabera, 
osagai hidraulikoaren eta hirigintza-osagaiaren arabera. 

Ingurumen-osagaia: 

Leitzaran ibaiak zonakatuta dauzka bere ibaiertzak: lehentasunezko natura-intereseko eremuetako 
ibaiertzak, Leitzarango Biotopoaren barruko ibaiertzen kasuan; eta ondo kontserbatutako landarediadun 
ibaiertzak, Biotopotik beherako ibaiertzen kasuan, hirigunetik hurbilen dagoen tartea izan ezik, industria-
partzelak dauden gunea. 

Ubarango errekastoari dagokionez, Lurraldeko Arlo-planak honela zonakatzen ditu ibaiertzak: 
lehentasunezko natura-intereseko eremuak, Leitzarango Biotopoaren barruko ibaiertzen kasuan; eta ondo 
kontserbatutako landarediadun ibaiertzak ezkerreko ibaiertzaren kasuan, Biotopoko babes-eremuaren eta 
Leitzaran ibaiarekin bat egiten duen gunearen arteko tartean.  

Osagai hidraulikoa:  

Leitzaran ibaia: III maila, 100 eta 200 km2 arteko ibarra. Ubideratzea eginda dago hirigunetik hurbilen 
dagoen tartean, industria-partzelen eremuan. 

Ubaran errekastoa: 00 maila, 0 eta 1 km2 arteko ibarra. 

Hirigintza-osagaia:  

Leitzaran ibaiak landa-eremuan dauzka bere ibaiertzak ibilguaren luzera osoan zehar, azkeneko tartean 
izan ezik, industria-partzelen pareko eremuan, hain zuzen ere; Lurraldeko Arlo-planaren arabera, tarte 
horretako ibaiertzak garatutako eremuetan daude. 

Ubaran errekastoari dagokionez, landa-eremuan daude ibaiertzak ibilguaren luzera osoan zehar. 

Oro har, Lurraldeko Arlo-planaren araudiak ezartzen du Leitzaran ibaiarentzat (III Maila) 50 metrokoak 
izango direla landa-eremuko ibaiertzetarako errespetatu beharreko eraikuntza-tarteak. Ubaran ibairako, 
00 mailako ibarra edukita eta ibaiertzak landa-eremuan daudenez, Uren Legean ezarritakoa aplikatu 
beharko da. 
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Erretiro horiek Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldeko Arlo-planak markatutakoak dira, eta bete 
egin behar dira, gerora ezarritako baldintzatzaileak ere kontuan hartuta. 

4.2. Uren Legea 

Uren Legearen testu bategina onesten duen uztailaren 20ko 1/2001 Legegintzako Errege Dekretuaren 6. 
artikuluaren arabera, honako hauek bete behar dituzte ibaiertzek beren ibilguaren luzera osoan zehar: 

a) Erabilera publikorako bost metroko zabalerako zortasun-eremua, arau bidez arautuko dena. 

b) 100 metroko zabalerako garbitasun-eremua; eremu horretan baldintzatu egingo dira lurzoruaren 
erabilera eta garatuko diren jarduerak. 

4.3. Uholde-arriskugarritasuna 

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. URA Uraren Euskal Agentziak, lurzoruaren asentuen eta erabileren kokapenaren 
eta ezaugarrien ondorioz pertsonei eta ondasunei gerta dakizkiekeen kalteengatik arduratuta, lurzoruaren 
erabilerari buruzko zenbait irizpide ezarri ditu, uholde-arriskugarritasun mailaren arabera; Plan Berezi 
honetan jaso da informazio hori, Garapenerako hirigintzako araudia deritzon C agirian. 

4.4. Nekazaritza eta Basogintzako Lurraldeko Plana 

Irailaren 16ko 177/2014 Dekretuaren bitartez, behin betiko onetsi zen Lurraldeko Arlo-plan hori (EHAA, 
2014ko urriak 17). Nekazaritza eta Basogintzako Lurraldeko Arlo-plana oinarrizko agiria da, 
globalizatzailea eta dinamikoa, nekazaritzako eta basogintzako erabileren plangintza eta kudeaketara 
bideratutako jarduerak iradokitzen eta bideratzen dituena, lurraldearen plangintza global baten baitan 
hartuz, eta nekazaritzako sektorearen interesak defendatzen dituena bestelako erabileren aurrean. 

4.5. Erabilera publikoko mendiak 

Hainbat helburu modu erabakigarrian 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. 

4.6. Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldeko Arlo-plana 

Lurraldeko Arlo-plan honek Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea (GBBOS) sortzea proposatzen 
du, 424 bat kilometroko luzera izango lukeena eta Gipuzkoako hirigune nagusiak elkarrekin lotuko 
lituzkeena. 

Hiri-barruko eta hiri-arteko bizikleta-azpiegitura multzo batek osatzen du, ibilbide deritzen bederatzi 
ardatz nagusitan egituratuta, Lurralde Historikoan zehar igarotzen direnak.  
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Andoain udalerrian bi Ibilbide eratu dira: Donostia-Beasain Ibilbidea eta Leitzaran Bailarako Ibilbidea, 
dagoeneko eginda dagoen Burdinbide Berdearekin edo Trentxikiarekin bat egiten duena. 

4.7. Leitzaran ibaia biotopo babestua 

Dekretu honen helburua da Leitzaran Ibaia babesteko araubide juridikoa ezartzea, ibai hori Biotopo 
Babestu izendatuta.  

Biotopo Babestuan sartzen dira ibaiaren ibilgu naturala eta, ibaiaren alde bietan, bost metroko zabalerako 
zortasun-zerrenda. Nafarroarekiko mugatik hasi eta Otietako arrain-haztegiko presaraino hedatzen da; 
biotopoan sartzen dira bi puntu horien arteko ibaiadarrak eta Malo eta Ubaran ibaiadarrak ere, bertan 
behera utzitako burdinbidearekin gurutzatzen diren guneraino. 

4.8. Leitzaran Ibaia Kontserbazioko Eremu Berezia (KEB) 

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailak behin betiko onetsi 
zuen urriaren 16ko 215/2012 Dekretua, eskualde biogeografiko atlantikoko hamalau ibai eta estuario 
Kontserbazio Bereziko Eremu izendatzen eta kontserbazio-neurriak onartzen dituena. Honako lan 
honen xede den Leitzaran Ibaia da izendatutako ibaietako bat. 

Dekretu horrek KBE zeharka zein luzetara hedatzea proposatzen eta justifikatzen du; zenbait 
ezberdintasun ditu kasu batzuetan, 1997an Batasunaren Garrantzizko Leku izendatutako eremuarekiko. 
Batez ere, zeharkako mugarriztatzeari dagokionez; handitu egiten da hasierako proposamenarekin 
alderatuta, ibilguaren babes-eremua ezartzeko helburuz. Luzetarako mugarriztatzea beheko zatian 
handitzen da, Ubaran errekastoak Leitzaran ibaiarekin bat egiten duen guneraino, eta goiko zatian 
Nafarroarekiko mugaraino. 

4.9. Sare elektrikoa 

Azterlanaren xede den eremutik Goi Tentsioko hainbat garraio-linea igarotzen da. Horien inguruan egiten 
den edozein jarduketak edo etorkizuneko planek aplikatu beharreko Erregelamenduetan ezarritako 
baldintzak bete beharko ditu; baita energia elektrikoa garraiatu, banatu, merkaturatu eta hornitzeko 
jarduerak eta instalazioak baimentzeko prozedurak arautzen dituen abenduaren 1eko 1955/2000 Errege 
Dekretuaren 153. eta 154. artikuluetan jasotakoa ere. 

Aireko lineetarako, eta aipatutako 1955/2000 Errege Dekretuaren 162.3 artikuluan ezarritakoaren 
arabera, “mugatu egiten da zuhaitzen landaketa, eta debekatuta geratzen da eraikuntzak eta industria-
instalazioak eraikitzea kanpoko eroaleek lurzoruaren gainean duten proiekziotik alde bietarako arauzko 
distantzietara osatzen den zerrendan, baldintzarik txarrenetan”. 
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5. PROPOSATUTAKO ANTOLAMENDUAREN EZAUGARRIAK 

5.1. Irizpideak eta helburuak 

 - Inguruko natura- eta arkitektura-intereseko elementuak babestea. 

 - Hiri-erabileren presioa saihestea hirigune batekiko mugan dagoen lurralde batean. 

 - Errealitate degradatuak zuzentzea edo desagerraraztea. 

 - Landa-inguruneko ustiakuntza-jardueren garapena bermatzea eta arautzea. 

 - Nekazaritzako eta abeltzaintzako gaur egungo ustiategiak indartzea, parkearen ideian 
integratzen saiatuz, egoera hori jarduera horietarako aktibo gehigarria izan dadin. 

-Eremuan biztanle guztientzako dauden aisialdirako areak eta ekipamenduak indartzea eta hobetzea. 

 - Parkearen barruan titulartasun eta erabilera publikoko espazio libreak, aire zabaleko egoteko 
lekuak eta parkeko elementuak lotzen dituzten oinezkoentzako ibilbideak definitzea. 

 - Lehendik dauden inpaktuak zuzentzeko beharrezko neurriak proposatzea. 

 

5.2. Proposatutako jarduketak 

Plan Bereziak hainbat jarduketa proposatzen ditu helburuak lortzeko: 

 - Espezie aloktono inbaditzaileak desagerraraztea 

- Otietan dagoen aisialdi-gunea hobetzea. 

 - Garai bateko "Truchas Erreka" arrain-haztegiaren instalazioen eremuan ekipamendu berriak 
sortzea. 

 - Parkean dauden bide eta bidezidorren arteko konexio berriak irekitzea. 

 - Leitzaran ibaia hobetzearekin lotutako jarduketak. 

 - Intereseko elementuak babestea. 

 - Indarrean dagoen plangintzarekin bat ez datozen eraikinak eta eraikuntzak antzematea. 

 - Degradatutako eremu batzuk hobetzea, ingurumenari dagokionez. 
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5.3. Aisialdi-guneak 

Gaur egun, parkeko bi puntutan kokatzen dira aisialdi-guneak: Otietan eta Olazarren. 

5.3.1. Otieta 

Aisialdi-gune hori uraren interpretazio-zentroaren eta arrantza-eskolaren ondoan dago. Gaur egun, 
Otietako gunean piknikgune gisa egokitutako eremua dago, gerizpean mahaiekin, zaborrontziekin eta 
haurrentzako jolas batzuekin. 39 bat kotxerentzako aparkalekua dauka. 

Berriki, Malo errekastoa hobetzeko obrak egin dira. Errekastoaren bi puntutan egin dira lanok: goiko 
aldean, Plazaolaren trazaduraren azpitik igarotzen den gunean, eta errekastoa Leitzaran ibaira isurtzen 
den gunean. 

Goiko aldean gainezkabidea egin da, euri asko egiten duenean errekastoaren gaitasuna handitzen duena; 
era horretan, konpondu egin da eremu horrek historikoki jasan izan duen uholdeen arazoa. 

Ibai-ahoan, bestalde, desentubatu egin da errekastoa, eta eraitsi egin da zegoen ur-putzua, eta horrela, 
hobetu egin da Malo errekastoaren beheko aldea ingurumenari dagokionez. 

 

 

 

 

 

 
Mahaien eremua Otietan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Mahaien eremua Otietan 
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Otietako aparkalekua 

 

OTIETARAKO PROPOSATUTAKO JARDUKETAK: 

 - Otietako aisialdi-gunea handitzea proposatzen da, Andoaingo Udalaren jabetzako lurzoruak 
gehituta. 

 - Piknikgunea hobetzea. 

Espezie inbaditzaileko zuhaitzak eta koniferoak kentzea progresiboki 

 - Zuhaitzak seinaleztatzea, zuhaitzei eta, oro har, landarediari buruzko informazioa emateko. 
Azter liteke, bestalde, txoriak ikusteko etxola bat jartzeko aukera, eta jantokiak jartzekoa. Ingurune 
horretan bizi diren hegazti-espezieei buruzko informazio-kartelak jarriko lirateke. 
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5.3.2. Olazar 

Puntu horretan bat egiten dute Ubaran errekastoak eta Leitzaran ibaiak. Hiru ibilbide nagusiek ere hortxe 
egiten dute bat: Trentxikiren ibilbideak, gaur egungo errepideak (oinezkoei garrantzi handiagoa eman 
nahi zaie errepide horretan) eta Lizarkola kanaleko pasealekuak. 

Gaur egun, Andoaingo Udalak errentan hartuta dauzka ibaitik gertu dauden lurzoruak; hantxe, 
ibaiertzean, mahaiak eta haur-jolasen eremu bat mantentzen ditu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibaiertz horretan, zuhaiztiak kontserbatzen diren arren, desagertu egin da ibaiertzeko landaredia, 
ondorengo irudietan ikus daitekeen bezala: 
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Gainera, bi baserri daude Ubaran errekastoak eta Leitzaran ibaiak bat egiten duten puntuan, uholde-
gune batean. Olazarra eta Etxarri baserriak dira; handituta daude, ez dute batere arkitektura-kalitaterik 
eta kontserbazio-egoera kaskarrean daude. Gainera, baserri horietako batean, eraikinaren kanpoko 
aldean, zabor asko dago pilatuta –etxetresna elektriko zaharrak, esaterako–; horrek itxura tamalgarria 
ematen dio horren natura-balio handiko leku horri, ondorengo argazkietan ikus daitekeen bezala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olazarra baserria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubaran errekastoaren ondoan 

Ezkerrean: Olazarra baserria 

Eskuinean, Etxarri baserria 
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OLAZARRERAKO PROPOSATUTAKO JARDUKETAK: 

- Ur-bazterreko landaredia berreskuratzea, pertsonek ibaiarengan duten presioa arintzeko. 

- Haurrentzako jolasgunea kontserbazio-egoera onean dago; beraz, handitu egin liteke, eta 
dagoena mantendu. 

- Leitzaran ibaiaren gainean pasabidea egitea, Lizarkola kanala eta Olazarreko eremua lotzeko. 
Fitxa grafikoak iradokitzen du kokapen posible bat; hala ere, kokapen horri buruzko azterketa 
xehatuagoa egingo da dagokion proiektuan, eta kokapen hori, aldi berean, Proiektuen 
Ingurumen-inpaktuaren Ebaluazioaren araberakoa izango da. 

- Plan Bereziak Olazarra baserria dagoen lekutik hurbil, uholde-arriskurik gabeko bere jabetzako 
eremuan, ordezteko Ordenantza aurreikusten du. 

 

5.4. Gizarte-ekipamenduen eremua 

5.4.1. Otietako Bisitarien Etxea 

Malo errekastoaren ibarbidearen beheko eremua hartzen du, eta Truchas Erreka arrain-haztegiaren eta 
Bisitarien Etxearen eraikinak daude hantxe. 

Berriki amaitu dituzte Malo errekastoa desentubatzeko eta, azkeneko zatian, gainazalera ateratzeko 
lanak. Errekastoan egindako jarduketei eta garai bateko arrain-haztegiaren eraikina eskuratu izanari 
esker, partzela bere osotasunean antola daiteke, era horretan, eraikin biek ekipamendu bakar gisa 
funtziona dezaten, erabilera eta jarduera osagarriekin. 

Partzela horretarako proposatzen diren erabilerak dira: 

- Bisitarien etxea. 

- Uraren Interpretazio-zentroa; eraikin horretan, aldi berean, landarediari eta faunari buruzko 
informazioa eman liteke. 

- Arrantza-eskola: arrain-haztegiaren eraikinera pasa liteke, eta espazioak egokitu haurrentzako 
tailerrak eta jarduerak antolatzeko. 

- Abenturazko jarduerak antolatzen dituzten enpresentzako espazioak aurreikus litezke; adibidez, 
mendi-bizikletak errentan ematen dituzten enpresentzako, mendi-ibilaldiak gidariekin eskaintzen 
dituztenentzako… Eta eraikinean aldagelak eta komunak egokitu. 

- Aterpetxea. 
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5.5. Bideetan eta bidezidorretan jarduteko proposamenak 

Gaur egun, hiru ibilbide nagusi daude eremuaren baitan: kanaleko ibilbidea, Trentxiki deritzon ibilbidea 
eta GI-3091 errepidea. 

Antolamenduaren helburu nagusietako bat da hiru ibilbide horiek bateratzea eta eraztunak ixtea, ibilbide 
ezberdinak sortuz, eta ibilbide horiek, aldi berean, parkeko interesgune garrantzitsuenak elkarrekin 
lotzea. 

 

5.5.1. Kanaleko ibilbidea 

Kanaleko ibilbidea Olazar Parkearekin lotzea proposatzen da, paper-fabrikaren partzelaren ertzetik 
ibairaino jaisten den bidezidorraren bitartez. Puntu horretan pasabide berria eraikitzea proposatzen da –
leku horretan ez dago intereseko landarediarik–, ibaiertzak ahalik eta gutxien kaltetuta; nolanahi ere, 
bere eraikuntza-proiektuan definituko da pasabidearen kokaleku zehatza. 

Gaur egun, kanala karga-ganbera batean amaitzen da iparraldeko muturrean, eta ez dauka 
jarraitutasunik. Proposatzen da irteera ematea, mazela erdian egingo litzatekeen bide baten bitartez; bide 
hori hirigunean amaituko litzateke. Horretarako, dagoen bidea Aldakaitz baserriaren inguruetaraino 
egokitzea aurreikusten da, Goiburu auzora doan bidearekin zuzenean lotu ahal izateko. Gune hori 
parkerako hirugarren sarrera bihurtuko da. 

 

5.5.2. GI-3091 errepidea 

Otietan amaitzen da GI-3091 errepidea; beraz, inguru horretako baserrietako bizilagunei, Otietako 
aparkalekura doazen kotxeei eta baso-ustiategietako zura garraiatzen duten kamioiei bakarrik ematen die 
zerbitzua errepide horrek. 

Trafiko gutxi daukan arren, kotxeek daramaten abiaduragatik, ezinezkoa da errepide hori oinezkoentzako 
pasealeku gisa erabiltzea. Errepidearen zabalera bost bat metrokoa da, eta ez dauka bazterbiderik. 

Plan Bereziak proposatzen du errepide horretan oinezkoentzako ibilbide seguru bat lortzea; horrek aukera 
emango luke kanaleko ibilbidearekin eta Trentxiki ibilbidearekin eraztunak ixteko. Zentzu horretan, 
trafikoa mantsotzeko neurriak proposatzen dira; hala nola, seinaleak eta sakanguneak jartzea Olazar 
inguruan, Ubaran errekastoaren gaineko zubiaren eta Saramuño baserrira doan bidearen arteko zatian. 
Neurri horiek nahikoa izan beharko lirateke, galtzada erabilita, oinezkoentzako ibilbide seguru bat 
bermatzeko.  

Kamioiei sartzea debekatuko zaien egunak eta ordutegiak arautzea proposatuko da, asteburuetarako. 

Printzipioz, ez da aurreikusten oinezkoentzako babes esklusiboko espazio bat egitea; hala ere, 
proposatutako neurriak nahiko izango ez balira, aztertuko lirateke oinezkoentzako espazio esklusibo 
zehatzak lortzeko moduak. Batez ere, ezkerreko aldean, errepidearekiko paraleloan, oinezkoentzako bide 
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zatia egokitzea, lehen aipatutako gunean: Ubaran errekastoaren gaineko zubiaren eta Saramuño 
baserrira doan bidearen arteko zatian. 

Ez da ahaztu behar errepide hori Gipuzkoako Foru Aldundiarena dela eta, beraz, egiten den edozein esku-
hartzek Gipuzkoako Foru Aldundiaren Bide-azpiegituren Sailaren oniritzia behar duela. 

 

5.5.3. Trentxiki ibilbidea 

Trentxiki ibilbidea kontserbazio-egoera oso onean dago. Proposatzen den gauza bakarra da seinaleak 
hobetzea. 

 

5.5.4. Bide eta bidezidorretako beste jarduketa osagarri batzuk 

Eremuan dauden bide eta bidezidor publikoen sareari jarraitutasuna emateko eta sare hori hobetzeko 
helburuz, Planak proposatzen du Ormazu eta Presaburu baserrietarako bidea luzatzea, garai bateko 
Plazaola burdinbidearen plataformarekin bat egin arte; horretarako, Presaburu baserriaren hegoaldetik 
igaroko litzatekeen bide zati berria irekitzea proposatzen da. 
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6. EZAUGARRIEN TAULAK 

 

6.1. Zonakatze xehatua 

Erabilera xehatuko eremuak Plan Bereziko azalera 

antolatua  

Plan Bereziaren ondoriozko 

estandarrak (%) 

Ibai-ibilguak 13.157 m²  % 1,72 

Ibai-ibilgua 13.157 m² % 1,72 

Babes Bereziko Eremua 68.216 m² % 8,89 

Leitzaran Ibaia KBE 68.216 m² % 8,89 

KBE ibai-ibilguaren gainean 49.834 m2 % 6,50 

KBE baso-eremuan 90 m2 % 0,01 

KBE Nekazaritza eta abeltzaintzako eta 17.345 m2 % 2,26 

KBE landa-bidean 408 m2 % 0,05 

KBE gizarte-ekipamenduetan 539 m2 % 0,07 

Baso-eremuak 87.210 m² % 11,37 

Baso-eremuak 87.210 m² % 11,37 

Nekazaritza eta abeltzaintzako eta 

landazabaleko landa-eremuak 

539.481 m² % 70,35 

Nekazaritza eta abeltzaintzako eta 
l d b l k  l d k 

539.481 m² % 70,35 

Komunikazioko bide-sarea 30.299 m² % 3,95 

Errepidea(GI-3091) 9.603 m² % 1,25 

Landa-bideak 20.696 m² % 2,70 

Espazio libreak 28.537 m² % 3,72 

Aisialdi-eremuak 15.910 m² % 2,07 

Gizarte-ekipamenduak 12.627 m² % 1,65 
   

GUZTIRA EREMUAREN AZALERA 766.900 m² % 100,00 

 
 

Azalera, jabetzaren arabera Azalera(m²) 

Jabari eta erabilera publikoa 210.074 m2 

Jabetza pribatua 556.826 m2 
  

GUZTIRA EREMUAREN AZALERA 766.900 m2 
 

PO.01 planoak Plan Berezian definitutako zonakatze xehatua jasotzen du. 
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6.2. Hirigintzako antolamenduari gainjartzen zaizkion baldintzatzaileak 

Zonakatze xehatua erregulatzen duten zehaztapenak osatzeko, antolamenduari gainjartzen zaizkion 
ondorengo baldintzatzaileak definitzen dira; baldintzatzaile horiek Plan Berezi honek duena baino 
goragoko arau-maila duten legezko xedapenetan –lurralde-antolamenduko tresnak barne– zein Hiri-
antolamenduko Plan Orokorrean dute jatorria: 

-Natura-espazioak eta interes bereziko elementuak: 

Leitzaran Biotopoko Babes-eremu periferikoa  

Arkeologia-presuntzioa. Olaberria Burdinola (gaur egun, baserria) –D- (Ebazpena, 1997ko irailaren 
23koa, Kultura, Gazteria eta Kirol Sailburuordearena. EHAA, 195. zk., 1997ko urriaren 13koa) 

- Balio agrologiko handiko eremuak 

- Erabilera publikoko mendiak 

- Bertako baso-masak babesteko eremuak 

- Ibai-ibilguen babeserako ibaiertzak 

- Uholde-arriskuko eremuen mugarriztatzea 

-Korridore ekologikoak 

-Komunikazio-sarearen babes-eremua 

- Ingurumena hobetzeko eremuak 

 

PO.02 planoan jasota daude baldintzatzaile horiek. 
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I. ERANSKINA 

Eranskin honek Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Saileko Ingurumen 
Administrazioaren Zuzendaritzaren 2013ko azaroaren 29ko idazkia jasotzen du; idazki horretan 
ondorioztatzen da ez dagokiola N.U.2 –Leitzarango Landa-parkea– eremuaren Antolamenduko Plan 
Bereziaren ingurumen-ebaluazio estrategikoaren prozedura tramitatzea, aipatutako idazkian 
adierazitako inguruabarrengatik. 
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II. ERANSKINA 

Eranskin honek Gipuzkoako Foru Aldundiko Mugikortasun eta Bide-azpiegituretako Sailak emandako 
aldeko irizpena jasotzen du. 
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III. ERANSKINA 

Eranskin honek Uraren Euskal Agentziak (URA) emandako aldeko irizpena jasotzen du. 
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IV. ERANSKINA 

Eranskin honek Alkatetzaren Ebazpena jasotzen du, aurkeztutako alegazioak ebazten dituena; 
aurkeztutako alegazioetatik zazpi ezesten ditu, eta gainerako biak partzialki onesten ditu. 
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V. ERANSKINA 

Eranskin honek EAEko Lurralde Antolamendurako Batzordeak (EAELAB) emandako aldeko irizpena 
jasotzen du. 
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