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I.- DOKUMENTUAREN XEDEA.
Andoaingo Hiri Antolaketako Arauek 1995eko abenduaren 5ean jaso zuten Gipuzkoako Foru
Aldundiaren behin betiko onespena. Eskatutako Testu Bategina onesteko erabakia, berriz,
1997ko urtarrilaren 8an hartu zuten. Orain dokumentu hau egin da Andoaingo udalerrian gaur
egun indarrean dauden Hiri Antolaketako Arauak berrikusteko lanen artean.
Dokumentu honen helburua hiri honetako Plan orokorraren eta horren proposamenen
ingurumen azterketako lanei jarraipena ematea da, indarrean dagoen legeriak horri buruz
ezartzen duena betez. [2003ko uztailaren 22ko Dekretua, ingurumenaren gaineko ebaluazio
bateratuaren azterketa prozedura arautzen duena; 2006ko apirilaren 28ko Legea, zenbait
plan eta programek ingurumenean duten eragina neurtzen duena; Lurzoru eta Hirigintza
Legea, 2006ko ekainaren 30ekoa; 2007ko maiatzaren 28ko Lurzoruaren Legea; eta
abar.]
Berez, agindu hori betetzeko lehendabiziko urratsak, garrantzizkoak, Plan Orokor honen
Aurrerapenean eman ziren, legeria horretan ezarritakoaren arabera -2003ko uztailaren 22ko
dekretua- osatu zutena ingurumen azterketa derrigorrezkoarekin; azterketa horri buruzko
txostena egin zuen aurretik Gipuzkoako Foru Aldundiaren Garapen Iraunkorreko
departamentuak.
Egoera honetan egindakoa izanik, dokumentu honen xedea ez da aipatutako ingurumeneko
azterketa lanak hastea, baizik eta jarraipena ematea Aurrerapenarekin batera egindakoei, osatu
edota doituz orduko Azterketaren aurreikuspenak, beharrezko diren gauzetan, kontuan izanik,
besteak beste, aurretiko txosten horretan aipatutako jakingarriak.
II.- DOKUMENTUAREN AURREKARIAK
2.005eko maiatzean Andoaingo Hiri Antolaketako Arauen Aurrerapen agiria aurkeztu zen,
ingurumenaren gaineko ebaluazio bateratuaren azterketa sartuz, ingurumenaren gaineko
ebaluazio bateratuaren azterketa prozedura arautzen duen uztailaren 22ko 183/2003 Dekretuan
ezarritako eskakizunari erantzunez.
2.005ko irailaren 14an Alkate Erabakiak –Erabaki zk. 626/2005- iragarri egin zuen jendaurrean
erakutsiko zela Aurrerapen dokumentua bi hilabetez; eta iragarki hori Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialean argitaratu zen, GAO 186 zk., 2005eko irailaren 30ean.
Azterketa horri aurretik ingurumenaren gaineko azterketa txostena egin zitzaion, 2006ko
irailaren 13an egin zuena Gipuzkoako Foru Aldundiko Garapen Iraunkorreko Departamentuak.
Une horretatik aurrera, Andoaingo Hiri Antolaketako Plan Orokorraren dokumentua egin zen,
eta 2007ko martxoan aurkeztu zen lehen onespena eman zekion, dokumentu horrek jasotzen
ditu aipatutako aurretiko txosten horretan agertutako jakingarriak.
Dokumentuari hasierako onespena eman zitzaion Udalbatzarraren osoko bilkuran 2007ko
abenduaren 14an, hiru hilabeteko jendaurreko erakustaldia egiteko erabakia hartuz -GAO 2 zk.
2008ko urtarrilak 3-.
Aurrekari hauen ingurugiroan prestatua, dokumentu honek xedetzat dauka Plan Orokorreko
ingurumenaren gaineko ebaluazio bateratuaren azterketarekin aurrera egitea, osatuz
Aurrerapenean egin zena, gero hasierako onarpen dokumentuan hedatu zena.
Ingurumenaren gaineko ebaluazio bateratuaren azterketa aurretikoak, zenbait gai ateratzen ditu
eta informazioa osatzeko eskatzen du, lehen esan dugun bezala, Plan Orokorreko dokumentura
sartzen dena. Labur, honako arloak aztertzen dira:
Uholde-arrisku maila
Baldintzatzaile gainjarri gisa sartu da hiri antolamendura “C.7.- Uholde-arriskuko zonen
mugapena”, “II.5.1.- Hiri antolamenduari gainjarritako baldintzatzaileak” planoan marraztuta eta
Plan Orokorraren –Hirigintza arauak- dokumentuan eta honako honetan araututa.
Hirigintza proposamenek kontuan daukate baldintzatzaile hori, eta beraz azterketa xehakatuak
egin beharko dira, dagokion garapen planeamenduko erredakzioaren baitan. Hala, kontuan
hartuko dira halaber Uraren Euskal Agentziak egindako txostenak dakartzan adierazpenak, 2
Eranskinean daudenak.
Landaretza eta habitatak
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Baldintzatzaile gainjarri gisa sartu da hiri antolamendura “C,4.- Baso autoktonoen babeseremuak”, “II.5.2.- Hiri antolamenduari gainjarritako baldintzatzaileak” planoan marraztuta eta
Plan Orokorraren –Hirigintza arauak- dokumentuan eta honako honetan araututa.
Egin beharreko edozein jardunek, bai lurzoru hiritarrean, hiritargarrian edo hiritarrezinean,
intereseko landaretzaren azterketa berezi bat ekarri behar du; eta behar diren neurriak hartu
behar dira zaindu edota berritu edo aldatzeko.
Fauna eta Florako Espezie Mehatxatuen Euskal Katalogoan dauden espezieetarako
interes-guneak.
Udalerriaren landa-zonak duen zabalera, modu berezian babestutako zonak, ubideei buruz
aplikatu beharreko legeria zorrotza eta Plan Orokorrean ingurune horrek duen kontrol eta babes
maila, eta flora eta faunarako interes-guneak guztiz errespetatuko dira, eta kontserbatu edo
biziberritzeko behar diren neurri guztiak hartuz.
Korridore ekologikoak
Baldintzatzaile gainjarri gisa sartu da hiri antolamendura “C,9.- Korridore ekologikoak”, “II.5.2.Hiri antolamenduari gainjarritako baldintzatzaileak” planoan marraztuta eta Plan Orokorraren –
Hirigintza arauak- dokumentuan eta honako honetan araututa.
Zarata
Andoaingo Udalak ez dauka zarata maparik, eta etorkizun hurbilean egiteko dauka. Eraginik
garrantzizkoenak bide eta trenbide azpiegiturenak dira, horregatik azpiegitura horiei buruzko
datuak gai horretan eskudun diren administrazioek eman beharko dituzte.
Aurreikusitako garapenak ez daude, ingurumen-zaratako iturri etengabeko hauen inguruan; eta
behar diren neurriak hartu behar dira pantailatzeko barrera berdeei eta eraikuntza obretako
isolamendu egokiei buruz, kontuan izanik arlo horretan indarrean dagoen legeriak ezartzen
duena.
Ur-bilketa eta hornikuntzarako ur eskaria
Andoaingo Udalak emandako dokumentazioaren arabera, badago ur nahiko egin asmo diren
proposamen berrietarako eta horrek dakarren eskarirako, beraz gai honi lotutako eraginak ez
dira bereziki nabarmenak. Hau aurreikusten da, laster eta edonolako jarduketa mota hasi
aurretik, dagoen depositua erregulazio depositua izango dela soilik, zeren ur hornikuntza Ibiur
urtegitik egingo baita, Baliarrain herrian dagoen horretatik, oraingo eta ondorengo herritarrei ur
zerbitzua segurtatuz.
“II.3.- Zonakatze orokorra. Udalerria” planoak, ur-bilketarako puntuak dakartza, eta orain
dauden deposituak; eta puntu hauek gainjarrita geratzen dira; “C.5.- Lurpeko uren babes-zona”
hirigintza antolamenduari jainjarritako baldiintzatzailearekin, ur-begien babesa bermatuz.
Aipatutako txostenak egiten dituen beste zehaztapenak, Hirigintza Arau orokorretan eta Arau
partikular bakoitzean agertzen dira.
III.- DOKUMENTUAN AZTERTUTAKO ARLOAK
Dokumentu honetan zehar aztertutako arloak hauek dira:
* Izaera orokorrekoak: Plan Orokorraren eremua; haren proiekzio muga eta helburu
estrategikoak.
* Lurzoru hiritarrezinaren zonakatze orokorra
* Hirigintza antolamenduari gainjarritako baldintzatzaileak
* Katalogatutako hirigintza ondarea
* Arriskuen mapa
* Hiri garapenek landa-guneari egindako eragina. Urbanizazioaren hedadura
* Ingurumeneko eragina hiri garapen berriko eremuetan
* Neurri babesleak, zuzentzaileak eta konpentsaziokoak, bai orokorrak eta bai espezifikoak
* Planaren efektuen gainbegiratze neurriak, ingurumeneko adierazleak eta gainbegiratze
programa barne.
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PLAN OROKORRAREN EREMUA
JAKINGARRI OROKOR BATZUK

ETA

HAREN

PROIEKZIO-MUGA.

BESTE

IV.1.- Plan Orokorraren jarduketa eremua
Plan Orokorraren jarduketa eremuak Andoaingo udalerri osoa hartzen du, sail handiak dauzka,
27.063.655 m², dokumentu honetan bertan Memoriako dokumentuan deskribatutakoa.
IV.2.- Plan Orokorraren eta honen proposamenen proiekzio-muga
Plan orokorraren proiekzio-muga zortzi urte ingurukoa da, indarrean sartzen den unetik aurrera.
IV.3.- Plan Orokorraren helburu estrategikoak
Plan Orokorraren helburu estrategikoak, osatzen duten dokumentuetan agertutakoak dira eta
bereziki hirigintza antolamenduaren ziurtatze oroitagiriko dokumentuan datozenak.
Helburu horietako batzuk lotuta daude etxebizitzarekin, jarduera ekonomikoekin, espazio libre
eta ekipamenduekin, ingurumenarekin, mugikortasunarekin, zerbitzuen azpiegiturarekin, eta
abar, erantzun ahal izateko gai bakoitzean aurkitu diren oraingo eta etorkizuneko beharrei,
haiek guztiak batera kontuan hartzetik abiatuz.
IV.4.- Aurkeztutako antolamendua eta hartutako konponbideak
Dokumentu honetan esku-hartzerako proposatzen den ereduak bi puntu dauzka abiapuntutzat:
alde batetik, lehendik dauden asentamenduak, etxebizitzak eta industriak, eta lurraldearen
ezaugarriak eta okupazioa landaretzari, nekazaritza erabilerari eta landa-zoruko etxebizitzei,
azpiegiturei eta abar.; eta bestetik martxan dauden bi proiektu, lurraldearen eratzea behinbetiko markatuko dutenak: Egiten ari diren GI-131 Saihesbidearen proiektua, Buruntzako landaauzoaren parte bat hartzen duena, gaurko GI-131 errepideari eta Ama Kandida etorbideari
paralelo samar doana eta N-1eko Saihesbidearen proiektua herrigunean, Sorabillako landaauzoko beheko partera jaisten dena. Jarduketa hauek berekin dakartzate behin-betiko herri
arteko komunikazioak, herritarren gunetik bereizita eta ezarpen bakoitzari egoki zaizkion
sarbideak, sailak hartzeko muga argiak ezarriz, gaurko Buruntza eta Sorabilla auzoetatik
abiatuta; eta bikoizketekin berreskuratu egingo da oraingo GI-131, Ama Kándida etorbidea,
Gudarien etorbidea eta herrigunetik pasatzen den N-1 tartea, herriko bide egituratzaile eta herri
bilbearen eratze eta berrantolatzeko parte bihurtuz. Pasoko trafikoa eta modu nabarmenagoan
bide horiek jasaten duten trafiko astuna alde batera geratuko dira, eta hala gaurko ibilbideak eta
guneak oro har ondu egingo dira, bai itxura aldetik eta bai ingurumen aldetik, zarata, kutsadura
eta abarrei dagokienez. Espazio garrantzizkoak berreskuratzen dira, batez ere N-1ean,
pasealeku eta olgeta leku bihurtuz, ondoko eremuetan txertatuta.
Proposatutako esku-hartze ereduak erantzun egin beharko die udalerriak dauzkan beharrei,
lehen aipatutakoei, dokumentuan sartuz ekimen estrategiko batzuk, GI-131aren Saihesbidea
eta N-1aren Saihesbidea, nabarmen baldintzatzen dituena garapen berrien egitura eta okupazio
posibleak, etengabe hazten ari den herri baten beharrei erantzunez; hazkundea herritar
kopuruan eta bizitegietarako eta industri jardunerako zona berrietan gertatzen da.
Esku-hartzeek esan nahi dute bide berriak Bide Sare Orokorrean sartzea, nahiko mugatuta
dauden etxebizitza garapenak ordenatzea, kontuan izanik lehendik dauden garapenak eta orain
egiten ari direnak, jarduera ekonomikoetarako balioko duten lurzoru berrien erreserba
aurreikustea eta landa-lurzorua antolatzea, garapen primarioa faboratuz eta aldi berean natur
balioak gordez, eta horretarako saihestuz -besteak beste- etxebizitzetarako erabilera
autonomoa eta arautuz nekazaritza eta basoko ustiapenei lotutako eraikuntzak, eta aurretik
zegoen eraikitako ondarean esku hartzea. Aukera hauek guztiek hirigunearen erabilera
hobetzea dakarte, etxebizitzetarako hainbat erabilera, jarduera ekonomikoak eta
zuzkidurazkoak, bateratuz, eta horretarako herriguneari kotadun muga berria jarri behar zaio;
Andoainen lehendik daudenei egokitzen zaie eta oraingo barrerei eta proiektuan daudenei:
trenbideari eta errepide berriei.
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IV.5.- Goragoko plan eta programak
Plan Orokor honen gainetiko plan eta programak, behar bezala behin betiko onartutakoak,
berariaz hartzen dira kontuan bertan, edukia egokitzeko haietan ezarritakoari, kasu bakoitzean
zehaztutako era eta helmenarekin.
Plan horietako batzuk behin-betiko onartu diren lurralde antolamendurako tresnak dira. Hau da
zerrenda:
* Lurralde Antolaketarako Irizpideak. Behin-betiko onarpena: 1997ko otsailak 11
Euskal Herriko Ibaien eta erreken ertzak antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana (Kantauri
aldea). Behin-betiko onarpena: 1998ko abenduak 22.
* Trenbide sarearen Lurralde Arloko Plana. Behin-betiko onarpena: 2001eko otsailak 27
* Energia eolikoko Lurralde Arloko Plana. Behin-betiko onarpena: 2002ko maiatzak 14
* Euskal Autonomia Erkidegoko hezeguneen Lurralde Arloko Plana. Behin-betiko onarpena:
2.004ko uztailak 27.
EAEko Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko eta ekipamendu komertzialetarako
lurzoruaren sortze publikorako Lurraldearen Arloko Plana. Behin-betiko onarpena: 2004ko
abenduak 21
Orain arte sustatutako lurralde antolaketarako beste tresna batzuk ez daude indarrean, ez
baitira izan behin-betiko onartuak -Nekazaritza eta Basogintzaren Lurraldearen Arloko Plana;
E t x e b i z i t z a r e n S u s t a p e n P u b l i k o a r e n L u r r a l d e A n t o l a k e t a Plana; Kultur
Ondarearen Lurralde Arlok o Plana; Donostialdeako Lurralde Zati Planaren Aurrerapena,
eta abar-. Kasu guztietan, aurreikuspenak behar bezala aztertu dira eta komenigarri iritzi
denean, aurreikuspenak Plan Orokor honetan sartu dira.
Era berean, beste plan eta dokumentu batzuk ere berariaz aztertzen dira. Aipa daitezke,
besteak beste, Euskal Herriko natura babesteko ekainaren 30eko 16/1994 Legea garatuz
sustatutakoak; lege hori aldatu eta garatu da ondorengo xedapenekin, horien artean
babestutako natura-guneak arautzen dituztenak, eta Natura 2000 sarearekin –Erkidegorako
Garrantzia duten lekuak- lotura dutenak.
V.- LURZORU HIRITARREZINAREN ZONAKATZE OROKORRA
Plan Orokorrean aurkeztutako lurzoru hiritarrezinaren zonakatze orokorraren irizpide eta
proposamenak A dokumentuko “VIII.7 Landa-ingurunearen Antolamendua” atalburuan
adierazitakoak dira eta B. Dokumentuko –Hirigintza arauak- 13 artikuluan adierazitakoak eta
“II.3. Zonakatze orokorra. Udalerria” planoan adierazitakoak.
Era horretan sailkatutako lursailak erabilera orokorreko zona mota desberdinetan sartzen dira:
D.- LANDA-GUNEAK
D.1.- Babes berezia
D.2.- Ingurumena hobetzea
D.3.- Basoa
D.4.- Nekazaritza eta abeltzantzarako saila, eta landazabala
D.5.- Ubideak eta babeserako ertzak
D.6.- Landa parkea
D.7.- Landa-gunea
E.- KOMUNIKAZIO SISTEMA OROKORRA
E.1.- Bide sareak
E.2.- Trenbide sareak
G.- EKIPAMENDU KOMUNITARIOKO ZONAK
H.- ZERBITZU AZPIEGITUREN ZONAK
Aipatutako sailak zona orokor horietan sartzeak ondoren esango diren abiapuntu batzuk
hartzen ditu kontuan, oro har kontuan harturik:
* Indarrean dauden Lurralde Antolaketako Irizpideetan aurreikusitako kategoriak; horiei
egokitu behar zaie, 2006ko ekainaren 30eko Lurzoru eta Hirigintza legeak “53.4.a” artikuluan
ezarritakoarekin bat etorriz, aipatutako zonakatzea.
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Hala, “D. Landa-guneak” erako zona orokorrek jatorria dute, bere izendatzeari
dagok ionez ere, Irizpide hauetan. Hori bai, bistako arrazoiengatik, haien eragina ez da
ezartzen aipatutako beste landa-gune orokor horietan sartuta dauden sailetan.
Zona orokor horien baitan bereizten dira halaber errealitate desberdinak eta hirigintza
antolamenduari gainjarriitako baldintzatzaile gisa identifikatutakoak, horietako bakoitzarentzat
ezarritako arautze eta tratamendu irizpideen menpe daudenak.
* Sistema orokorren sareari dagokion antolamendua, baita lur hiritarrezinean ere eta Lege
horren “53.1.f” eta 54 artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz, beharrezkoa dena hiria eta berau
dagoen ingurunearen arrazionaltasuna eta koherentzia segurtatzeko, espazio publikoen kalitate
eta funtzionalitateaz gain.
Hala, lurzoru hiritarrezinean desberdindu eta ordenatzen direnean “E. Komunikazio sistema
orokorra”, “G. Ekipamendu komunitarioko zonak” eta “H. Zerbitzu azpiegituren sistema
orokorra” tipologiak o zona orok orrak , udalerrik o sistem a orok orren sarek o parte
direlak o da, beharrezk o haren helburuak erdiestek o.
* Eragindako eremuen eskala eta lurralde eta funtzio entitatea.
Hala, erabilera orokorreko zona gisa tratatzeko, dagokion elementu, errealitate edota
proposamenak beharrezko lurralde edo funtzio eskala eduki behar du, hau kontuan izanik
udalerriko zonakatze irizpideen zehaztapenerako Plan Orokor honetan aurreikusitako
jarraibideen baitan.
VI.- HIRIGINTZA ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK
Planeamendutik ateratzen den hirigintza antolamendua osatu egiten da berariaz kontuan hartuz
hainbat errealitate eta egoera, zeintzuen ezaugarri eta zirkustantziek justifikatzen duten haien
kontsiderazio berezia, bai iraunarazi eta kontserbatzeko, bai berreskuratu eta hobetzeko.
Gainjarritako baldintzatzaileek landa-gunean eta herrigunean, bietan eragiten dute, Eta kontuan
hartu behar dira edozein jarduketa egin aurretik, eta izen hau ematen zaie identifikatu eta
aurkitzeko:
C.1.- Interes bereziko naturgune eta elementuak
C.2.- Balio agrologiko handiko esparruak
C.3.- Herri onurako mendiak
C.4.- Baso autoktonoak babesteko esparruak
C.5.- Lurpeko urak babesteko esparruak
C.6.- Ibai ibilguak eta horien babes eremuak
C.7.- Urpean gera daitezkeen inguruak mugatzea
C.8.- Kutsatuak egon daitezkeen lurzoruak
C.9.- Korridore ekologikoak
C.10.- Area akustikoak
C.11.- Aeronautikarako zorpena duten areak
Helburutzat du arreta jartzea haien gai eta errealitateetan, ulertzen baita haien baldintza eta
ezaugarriek justifikatzen dutela; eta identifikatzea hirian haiek eragindako espazioak, eta gai eta
errealitate horien tratamendu neurriak hartzea, bai iraunarazi eta kontserbatzeko, bai
berreskuratu edo hobetzeko, eta bai zuzendu edo baztertzeko.
Oro har, oso izaera ezberdina daukate eta eragin egiten dute hiriko helmen desberdineko
espazio eta eremuetan.
Haietariko askok ez dauka neurri eta lurralde eskala egokia, zona orokor kontsideratzeko
(hautatu babestuak; eta abar). Horregatik baldintzatzaile gisa tratatzen da.
Beste kasu batzuetan, berezko izaera bereziak justifikatzen du baldintzatzailetzat hartzea. Hau
da gertatzen dena, adibidez, ubideen mugak sartzean eta babeserako ertzak deritzen zonak
sartzean.
Batzuetan, baldintzatzaile horiek jatorria dute Plan orokor honen gainetiko xedapen, lurralde
antolamenduko tresna eta planetan, eta, haietan guztietan, horren edukia haiek ezarritakora
egokitzea aurreikusten da.
Gainera, aipatutako baldintzatzaileei gehitzen zaizkie beste errealitate batzuk, halaber berariaz
tratatzen direnak Plan Orokor honetan.
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Hala gertatzen da bertako basoen eremuari buruzkoan eta erabilera publikoko mendiei
buruzkoan; baldintzatzaile horrek arautze espezifikoa dauka.
VII.- ESPAZIO NATURALAK ETA BABESTEKO ELEMENTUAK
Honako hauek dira:
* Garrantzi komunitarioko lekuak
* Natur intereseko eremuak
* Barneko hezegune naturalak
* Intereseko landaretza habitatak, baso autoktonoen babeserako eremuak
* Fauna babesteko eremuak
Espazio horietan, duen interes naturalak bultzatuta, komenigarri ikusten da iraunaraztea,
berezko duen interes naturalari begira. Kasu berezietan, intereseko espezieen habitat
direlako, haiek naturalak ez badira ere, fauna babesteko eremu batzuetan gertatzen
dena (hezeguneak babesteko eremuak).
Plan Orokorrean, garrantzi komunitarioko lekuak eta natur interesa duten eremuak izan ezik,
gainerakoak hirigintza antolaketari gainjarritako baldintzatzaileak dira.
Atalburu honetako hurrengo ataletan haien ezaugarrien berri ematen da, eta Plan Orokorrean
duten tratamenduaren irizpide orokorren berri.
VII.1.- Garrantzi Komunitarioko Lekuak
A.- Identifikazioa
Garrantzi komunitarioko lekuak Europako Sare Ekologiko edo Natura 2000 Sareko parte dira.
Haien arautze eta izendapena EEEko (gaur EB) Habitat 92/43 Zuzentaraua da eta bertako
bioaniztasuna kontserbatzeko tresna nagusiak dira.
Euskal Autonomia Erkidegoan proposatutako 52 garrantzi komunitarioko lekuetatik, baten zatia
dago Andoaingo udalerrian:
Irailaren 29ko 416/1995 Dekretu bidez (1995ko urriaren 20ko 201. EHAA) Leizaran ibaiko
Biotopo Babestua deklaratu zen, Euskal Herriko natura babesteko ekainaren 30eko 16/1994
Legearen babesean eta hura garatuz.
1992ko maiatzaren 21eko 92/43/EEE Zuzentarauaren 3. artikuluaren arabera, habitat natural
eta basoko fauna eta florari buruzkoa, Hábitats Zuzentaraua izenez ezaguna, eta ondoren
aldatu zuena 1997ko urriaren 27ko Kontseiluko 97/62/EE Zuzentarauak, Natura 2000 sare
ekologiko europar koherentea da, bereziki zaindu beharreko gunez osatutakoa (BZG/KZB),
aurretik Garrantzi Komunitarioko Leku gisa definituak, estatu kideek izendatutakoak aipatutako
zuzentarauen arabera, eta babes bereziko guneen –HBBG- arabera, 79/409/EEE
Zuzentarauaren aginduz.
Sare horren helburua da estatu kideetan biodibertsitateari eustea, xede horrekin basa fauna eta
floraren eta komunitatearen intereseko habitaten kontserbaziorako esparru komuna zehaztuz.
Europar Erkidegoa buru duen ekimena da, habitat naturalak pairatzen ari diren etengabeko
narriadurari eta espezie batzuek jasaten dituzten mehatxuei aurre egiteko asmoz abian jarria.
Sustatu nahi dituen jarduketak honakoak dira: lurraldearen antolamendua, basa fauna eta
florarentzat garrantzitsuak diren paisaiako elementuen kudeaketa, eta habitat naturalen zein
espezieen kontserbazio egoera zaintzeko sistema bat aplikatuko dela bermatzea. Xede horiek
gero eta indar handiagoz ageri den herritarren kontzientziarekin bat datoz; azken finean,
ingurunearekiko jarrera alda dezagun bultzatu nahi da, biodibertsitate biologikoari eta
biosferaren kontserbaziorako beharrezko diren sistemak mantentzeari garrantzi handiagoa
eman diezaiegun exijituz, bizi kalitatea hobetzeko bide eraginkorrena hori dela sinetsita.
Kontserbazio zona bereziak (KZB) izendatzerakoan, abiapuntu moduan aipatu Arteztarauaren
eranskinetan ezarritako zenbait irizpide bete behar dira, eta hortik aurrera estatu kide bakoitzak
prestatzen du gorde eta babestu beharreko habitat naturalekiko eta basa fauna eta flora
espezieekiko lekuen zerrenda. Behin estatu mailako zerrenda horiek eginda, eta estatu kideekin
bat etorrita, Batzordeak komunitateko leku garrantzitsuen zerrenda moldatzen du. Gune bat
KLG gisa hautatu eta gehienez sei urtera, estatu kide interesdunak lekua kontserbazio zona
berezi izendatzen du, eta habitat horien kontserbazioa bermatzeko eta haien narriadura
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eragozteko neurri guztiak hartzen ditu. Arteztarauak, Europako Erkidegoak kontserbazio neurri
horiek zati batean finantzatzeko aukera aurreikusten du.
Andoaingo udalerrian dago Leitzaran ibaiaren Biotopo babestuaren zati bat, 135.032 m²-ko
hedadura duen eremua. Eusko Jaurlaritzako Kontseiluak 1997ko abenduaren 23an eta 2000ko
azaroaren 28an hartutako Erabakien bidez, Natura 2000 Sarea osatzeko zenbait eremu hautatu
ziren; zerrenda luze horren baitan Leitzaran Ibaia sartzen da, Komunitateko Leku Garrantzitsu –
KLG kodea: ES2120013– bezala.
Leitzaran ibaiaren Biotopoa zenbait udalerritan barrena hedatzen da, guztira gutxi gorabehera
74 ha. hartuz. Biotopo bezala definitutako esparruak ubide naturalaz gain 5 metroko zabalerako
zortasuneko lur zerrenda hartzen du ibaiaren alde bietara, abuztuaren 2ko 29/1985 Ur Legeak
zehazten dituenak: Leitzaran ibaia Nafarroako mugatik hasi, Plazaolako presan, eta Andoaingo
Otitako arrain haztegiaren presaraino. Gainera, bi puntu horien arteko ibaiadar guztiak hartzen
ditu Maloko eta Ubaran ibaiadarrez gain.
Babes zona periferikoak –416/1995 Dekretuaren eranskinean grafiatua– 16/1994 Legearen
ondorioetarako urak Leitzaran ibaira isurtzen dituen arro naturala. Andoaingo udalerrian
barneratzen den lurraldearen eremu zabal bat hartzen du, urak ibai horretara isurtzen dituzten
errekak bezalaxe. Eremu horren zatirik handiena Andoaingo Mendia izeneko herri mendian
dago.
KLG gisa kalifikatua izan bada, bertan komunitatearen intereseko bost habitat mota daudelako
izan da:
- Agnus glutinosa eta Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) baso
alubialak: 91EO
- Abies alba pagadiak eta Abies nebrodensis pagadiak: 9120
- Txilardi lehor europarrak: 4030
- Landaretza kasmofitikoaz hornitutako malda harritsu silizeoak: 8220
- Ertzetan Salix eleagnos landaretza zurkara duten ibaiak: 3240
Eremuaren zatirik handienean baso sailak daude, baina bestelakorik ere bada: pagadi, harizti
eta baso misto atlantikoen arboladiak, urkidiak eta harkaizti silizeoetako landaredia –
arantzadiak eta sasia–.
Planeamenduko dokumentu honetan adierazten da, irizpide orokor gisa eta eremu horren
erabilera eta kudeaketa plana egiten ez den bitartean, zona honetan lehenago aipatutako
habitaten kontserbazioarekin bateragarriak diren erabilerak bakarrik onartuko direla, eta
berariaz debekatuta daudela habitat horien alterazio, aldaketa edo desagerpena eragiten duten
jarduketa guztiak. Herriaren edo gizartearen intereseko jarduketaren batek ingurumen honetan
aldakuntzarik badakar, dagokion ingurumen eraginaren azterketa egin beharko da.
Osatze aldera, C!.- Babestutako natur espazioak eta interes bereziko elementuak, hiri
antolaketaren baldintzatzaile gainjarritzat hartzen da, Leitzarango Biotopoaren babes zona;
lehen aipatutako 416/1995 Dekretuan definitutakoa. Honetan marrazten da Biotopoaren babes
zona, babeseko zona periferikoa izango dena, 16/ 1994 Legearen 17.1 artikuluan ezarritako
ondorioetarako, Leitzaran Ibaira doazen uren arroa naturala.
Andoaingo udalerriari eragin egiten dio babes zona honek Leizotz landa-auzunean kokatutako
sail zabalean, eta Biotopoaren gestioa Gipuzkoako Foru Aldundiari dagokio.
B.- Plan Orokorreko proposamenak
Plan Orokorrak bere baitan hartzen du komunitateko leku garrantzitsu (KLG) horren izatea,
indarrean dauden lege xedapenetan ezarritako hedadurarekin, eta, osagarri, haren arautze eta
tratamendua aurreikusten du, xedapen horietan bertan dauden irizpideen arabera. Osatzeko,
Leitzarango Biotopoaren babes zona babestutako espaziotzat hartzen da, zona hau sartuz
hirigintzako antolamenduari gainjarritako baldintzatzaile sailean.
KLG izate hau Plan honetan “D.1.- Babes bereziko zonak” zonan sartzen da eta mugaketa “II.3.
Zonakatze orokorra. Udalerria” planoan.
Bereziki babestutako zona izanik, aipatutako eremuak legezko xedapen, plan eta proiektuetan
ezarritako irizpideek agindutakoa bete behar du.
VII.2.- Natur interesa duten eremuak
A.- Identifikazioa
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Adarra-Usabelartza eta Atxulondo-Abaloz: eremu hauek 31 eta 29 zenbakiekin sartu dira
LAAen 21. Kapituluko 3. Eranskinean dagoen zerrendan eta berdin dagokien LAPen, babestu
beharreko zona gisa.
Adarra-Usabelartza Andoain eta Urnieta udalerri mugakideetan barrena hedatzen da. Lerrun
handiagoko dokumentuak proposatzen duen interes berezia botanikoa da. Andoaingo mendia
izeneko herri mendian lekututa dagoen eta 280.720 m² inguruko azalera hartzen duen eremu
hau, forma eta arboladi bereziengatik nabarmentzen den zona da; harkaizti azalera aipagarriak
ditu, eta florari dagokionez, landa atlantikoa, arantzadi atlantikoa –arantzadiak edo sasiak–,
harkaizti silizioetako landaredia eta pagadi multzo txikiak nabarmentzen dira.
Atxulondo-Abalotz, berriz, Donostiako lurretan (Zubietan) eta Andoain, Zizurkil eta Adunako
udalerrietan hedatuta dago. Lerrun handiagoko dokumentuak proposatzen duen interes berezia
botanikoa eta arkeologikoa da. Udalerri honetan 438.354 m²-ko azalera hartzen du. Zona hau
ondo zaindutako landarediak nabarmentzen du. Aipagarrienak, zatirik handienean dituen
hariztiak eta kararrizko baso mistoa.
B.- Plan Orokorreko proposamenak
Dokumentuan xedatuko da titularitate publikoko eremu honetako lurzoru erabileren
erregulazioa; hala ere, beharrezkoa da, halaber, dagokion erabilera eta kudeaketa plana egitea,
Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Babesteko 16/94 Legean ezarritako irizpideen arabera;
dokumentu horretan, gainera, eremua aipatu Legeak xedatutako babesteko figuretako baten
pean izapidetzeko aukera baloratzen da. Era berean, aintzat hartuko da eremuan eragin
dezakeen alorreko planeamendu sektorialaren edukia ere.
Irizpide orokor gisa planteatzen da natur balioen alterazioa, aldaketa edo desagerpena eragiten
duten jarduketa guztiak debekatzea. Alderdiaren okupazio itzulezina eragiten duten erabilera
berriak ezartzea erabilgarritasun publikoa edo gizarte interesa argudiatuz bakarrik justifikatu
ahal izango da, ingurumen eraginaren azterketa egin eta Administrazio eskudunaren baimena
lortu ondoren. Inguruan dauden arboladi autoktonoak mantendu egingo dira, espezieen
birsorkuntza lortzeko beharrezko diren ebaketa, entresaka eta bakanketa lanak sustatuz.
VII.3.- Barneko hezegune naturalak
A.- Identifikazioa
Udalerrian hiru elementu maila txikiko daude babestuta edo aitortuta Euskal Autonomia
Erkidegoko Hezeguneen Lurralde Arloko Planean; hau behin betiko onartu zuen uztailaren 27ko
160/2004 Dekretuak -2004ko azaroaren 19ko EHAA 222 zka-.
Identifikatutako unitateak hauek dira:
* B1G1: Usabelartza zohikatz aldea. I Multzoa
* EG1: Abalozko urtegia. III Multzoa
* B11G1: Agarreko-Zabalako ihitzak. III Multzoa.
B.- Plan Orokorreko proposamenak
Plan Orokorrak bere egiten du aipatutako unitateak badirela, eta txikiak direnez, zona orokor
zabalagoen barruan geratzen dira. “C.1.- Babestutako natur espazioak eta interes bereziko
elementuak”, hiri antolaketaren baldintzatzaile gainjarritzat hartzen da.
Aipatutako eremuen hirigintza erregimen orokorra Plan Orokor honetan haiek sartu diren zona
orokorretarako ezarritakoa da, osatuz eta doituz behar den eran,
haien balioen
mantenimendua eta iraupena bermatzeko, bat etorriz honetaz Lurralde Antolamenduko
Jarraibideek babes bereziko antolamendu kategoriarako indarrean dauzkaten jarraibideak.
VII.4.- Intereseko landaretza habitatak. Baso autoktonoen babeserako eremuak
A.- Identifikazioa
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.
Garrantzitsua da Andoaingo landaredi potentzialaren azken gordetegi diren formazio horiek
egoera ederrean mantentzea; izan ere, flora, fauna eta paisaia aldetik aski aberatsak dira eta,
horrez gain, ingurunea babesten eta orekatzen dute. Horrenbestez, ekosistemak zaintzeko,
mantentzeko eta hobetzeko jarduerak sustatuko eta bultzatuko dira, horien jatorria edozein
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izanda ere. Basoak, edozein motatakoak direlarik ere, behar bezala kudeatu behar dira, ez dira
ez alteratu ez ezabatu behar; zerbait egitekotan, eta beharrezkotzat joz gero, hobetu egin behar
dira eta haien egoera lehenera ekarri, beren egungo balioak areagotze aldera.
Grafiatutako esparruetakoren batek aprobetxamendua duen kasuetan, hura baimenduko da,
baina modu iraunkorrean, hau da, erabilitako baliabideen berritzea bermatuta, betiere Foru
Aldundiaren Mendietako Zuzendaritzaren kontrolpean eta hark kudeatuta.
Era berean eta berariaz mugatutako planeamendu eremuetan, balio identifikagarria duten
interesdun arboladien eremuak identifikatuko dira.
B.- Plan Orokorreko proposamenak
Aurreko atalean agertutako helburu eta irizpideekin bat etorriz, Plan Orokorrak identifikatu eta
mugatu egiten ditu babestu beharreko hainbat, interes bereziko habitat, espazio edo elementu,
eta komenigarri irizten dio haiek iraunarazteko neurri egokiak zeintzuk diren erabakitzeari.
Horiek guztiak “C,4.- Baso autoktonoen babes-eremuak” baldintzatzaile gainjarri gisa sartzen
dira eta “II.5.2.- Hiri antolamenduari gainjarritako baldintzatzaileak” planoan marraztuta
agertzen dira.
A.- Funtsean sorburu eta izaeraz naturalak diren habitat eta errealitateak.
Horien erregulazio eta tratamendua aurreikusten da, sartuta dauden zona orokorretarako izaera
orokorrez ezarritako irizpideekin bat, ondoren azaltzen direnekin egokitu edo osaturik, inolaz
ere:
a) Izaera orokorreko proposamenak:
* Aipatutako eremuak babestea eta horien artean, dauden intereseko landaretza formazioak,
arreta berezia eskainiz komunitate mailan interesa edota lehentasuna duten habitatei.
Horrenbestez, haiek zaintzea, mantentzea eta hobetzea sustatuko duten jarduerak erabaki
eta gauzatzea.
* Baimendu egiten dira, oro har, babesteko beharrezko diren erabilera eta jardunak.
* Plan Orokor hau garatuz, bioaniztasunari balioa emateko behar diren plan eta neurri
esfezifikoak zeintzuk diren zehaztuko da, jendeari oro har eta kolektibo espezifikoei (eskolak,
erabiltzaileak eta abar) zuzendutakoak.
* Alde batera utziko dira interesdun landaretza formazio horiei zuzen eragingo dieten
jarduketak, eta beti eraginik txikiena egingo duen aukera hartuko da.
b) Proposamen alternatiboak eta izaera berezikoak:
Aipatutako eremuetan dauden landaretza formazioak arriskuan jarri edota kenduko dituen
jarduketak baimentzeko, beharrezkoa izango da, osagarri:
* Aurretik justifikatzea egin asmo diren jarduketen interes publiko handia, proiektatutako
izaera hiritarreko jarduketena barne, eragindako landaretza formazioen babesaren aurrean.
* Eragindako landaretza formazioetan egindako jarduketen eraginaren ebaluazioa.
Ebaluazio horretan eremuaren eta eragindako landaretza formazioen analisi edota diagnostikoa
egingo da, besteak beste honako hauei buruz: haiei lotutako azalerak; eragindako intereseko
unitate kopurua eta haien ezaugarriak; intereseko den beste edozer.
* Neurri zuzentzaileak, babesekoak eta /edo konpentsaziokoak zehaztea.
Zehazki, konpentsazioko neurritzat hartuko dira eragindako landaretza formazio eta azaleren
ordez berriak jartzea. Horretarako, honako irizpideak hartuko dira kontuan, besteak beste:
- Neurri materialak eta kualitatiboak:
* Irizpide orokorra hau izango da, kentzera doazen landare espezieen kopuru edota azalera
bera gutxienez birjartzea.
* Lursail berrien azalera, landaretza formazio berriei lotu beharrekoa, egindako jarduketek
eragindako lursailena izango da gutxienez.
* Kasu berezietan eta komenigarri irizten zaionean, eta egingarri, eragindako formazioetatik
zuhaitz bereziak lekuz aldatu eta birlandatuko dira.
- Aipatutako neurri material horiek honako neurri berezi hauei egokituko zaizkie:
* Ahal dela, eta esku-hartze eremuan bertan edota inguruan jarriko dira, behar den sasoian
egiten saiatuz.
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* Aldizka, aurreko irtenbidea posible ez dela edota ez dela komeni justifikatzen denean, kasu
bakoitzean eragindako auzoko lursailetan gauzatuko dira.
* Udalerriko beste sail batzuetan, horretarako egoki direnak, aurreko irtenbideak ezin badira
eta komeni ez badira.
* Landaretza formazio berriei lotutako lursail berriak jabetza publikokoak edo pribatukoak izan
daitezke.
- Aurreko neurriak gauzatzen diren sailak edozein direlarik ere, eta hirigintza sailkapena
edozein delarik ere, ordainketa eta dagokionean exekuzioa, urbanizazio jarduketaren
urbanizazio kargatzat hartuko da, garapenak arbola horiek kentzea eskatzen duenean eta
ordezko berriak jartzea.
Karga hau gauzatzeko era hauetakoren bat erabili behar da:
* Aipatutako neurrien exekuzioaren kostu ekonomikoa Udalari ordaintzea.
* Horiek ordaindu eta exekutatzea, oraingo landaretza formazioak kentzea justifikatzen duen
edo duten sustatzaile edo sustatzaileek.
* Aurrekoekin bateragarriak diren konponbide mistoak.
Dagozkion behin-betiko erabakiak osagarri edota aldibereko izango dira gaurko landaretza
formazioen ezabatzea dakarten jarduketei buruzko proiektuak, eta /edo hirigintza eskubide eta
kargen berdinbanatze proiektuak, prestatu eta onartzearekin, beti ere hauek beharrezko badira.
- Aipatutako jarduketek eragindako sailak hiritar eta hiritarrezin gisa sailkatuta badaude,
konpentsazioko neurriak zuzkidura publikoen arloan dauden estandar legezkoen betetzeari
lotutako neurrien osagarritzat edota erantsi beharrekotzat hartuko dira, landaretza arlokoak
barne.
- Osatzeko, aurreko neurrien osagarri, beste batzuk jarriko dira, beharrezko direnak, udalerriko
interesdun habitaten zerrendan, ateratzen diren eremu berriak, lehenago edo beranduago,
sartzeko.
c) Nahiz eta normalki baldintzatzaile hori duten habitatak bereiz identifikatzen diren, batzuetan,
euren artean bateragarri direla pentsatzen denean, beste baldintzatzaile gainjarri batzuen
menpe dauden eremuetan barneratzen dira.
Honelakoetan kontuan hartu behar da, eremu orokor horien barruan, baldintzatzaile gainjarri
horietako bakoitzaren mendeko parte espezifikoa lotuta dagoela haietako bakoitzaren irizpide
arautzaileei, eta zehaztu egin behar direla, hori bai, kasu bakoitzean, egoki irizten diren
koordinazio edota bateratze urratsak.
B.- Interesdun landaretza duten eremu eta errealitateak, jatorria gizakiaren esku-hartzeetan
dutenak, urbanizazio prozesuei loturikoak.
Hurrengo C atalean aipatzen den planaren inguruan ezartzen diren irizpideen arabera
proposatzen da bere tratamendua.
Egoki iritzi dakiekeen beste neurri batzuei kalterik egin gabe, eta beharrezko diren salbuespen
edota doikuntzei, plan honek proposatu ahal izango du, bai katalogoan sartzea komenigarri
diren eremu eta errealitateak, eta bai aurreko “A” atalean agertutako baldintzak onartzea.
Haien interes publiko handiagoa aurretik justifikatuta, baimendu ahal izango dira, jarduketak,
hirigintza garapenak barne, haren mantenimendua arriskuan jarriko luketenak edota haren
galera ekarriko luketenak. Beti ere, baimena eman ahal izateko, neurri zuzentzaileak eta
konpentsaziokoak hartu beharko dira, izaera eta helmenez direnak, eragindako eremu eta
elementuen ordezkapenaren baliokideak.
C.- Aurreko ataletan adierazitakoaren osagarri, Plan orokor hau garatzeko, prestatu eta onartu
egingo da, hiriko landaretza interesekoa eta arlo honetan garrantzizko diren eremu edota
espazioak antolatu eta babesteko Plan Berezia.
Plan honen helburuak hauek dira:
* Identifikatzea hiriko intereseko landaretza eta hari lotutako eremu eta espazioak.
* Aipatutako landaretzaren eta aipatutako espazio eta eremuen arautze eta tratamendu
neurriak, Plan honetan aurkeztutakoak garatuz.
* Duten balio bereziagatik hiriko Katalogoan sartu behar duten eremu eta elementuak
identifikatzea.
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D.- Plan Orokor honen garapena sustatzeko Ordenantzek ezarriko dute zein neurri diren
beharrezko, aurreko proposamenak osatu edota garatzeko.
VIII.- BALIO ESTRATEGIKO HANDIKO LURSAILAK
A.- Identifikazioa
Nekazaritzarako baliorik handiena duten eremuak dira, eta daudenetan gorde behar dira.
Zona horiek estrategikotzat jotzen dira nekazaritza sektorearentzat, bere ezaugarri
agronomikoengatik, lehen sektoreari lotutako ekoizpena dutenak dira, eta haiek mantendu eta
gordetzea, beste erabilera batzuen aurrean, lehenestekoa da. Bertan sartzen dira gaitasun
agrologiko handiena duten sailak eta baita modernotasun, errentagarritasun edo
iraunkortasunagatik sektorearentzat estrategiko direnak ere. Beti ere lursailen malda %20 baino
txikiago denean.
B.- Plan Orokorreko proposamenak
Plan Orokorrak aitortzen du eta jasotzen, badirela balio agrologiko handiko aipatutako sailak,
martxan ustiapenak eduki ala ez.
Horiek guztiak “C.2.- Balio agrologiko handiko esparruak” hiri antolamenduaren baldintzatzaile
gainjarri gisa identifikatzen dira. Lursail horien mugaketa “II.5.2.- Hiri antolamenduari
gainjarritako baldintzatzaileak” planoetan datorrena da.
Baldintzatzaile honek eragindako sailen hirigintza erregimen orokorra hau da, Plan Orokorrean
sartzen diren zona orokorretarako ezartzen dena, behar den heinean osatuz edota doituz, duen
nekazaritzako balioari eusteko eta hura gordetzeko, honako irizpideei lotuta dagoela ulertu
behar dena:
* Udalerrian dauden nekazaritza balio handiko multzo nagusiak gordetzea, ondare natural
ordezkaezina delako, eta haiek martxan jartzeko hartu behar diren neurriak erabaki eta
betearaztea.
* Aipatutako lurzoruetan hiri garapenek –era bateko eta besteko azpiegiturek (bide, trenbide,
hiri zerbitzuek, eta abar)- izan ditzaketen eraginak eta kalteen ebaluazio zehaztua, eta hartuko
diren neurri babesle, zuzentzaile edota konpentsaziokoak.
Lursail horiek kentzearen bideragarritasuna edota komenigarritasuna aztertzean, eragin horien
sortzaile diren jarduketen interes publiko nabarmena agertu behar da.
* Behar diren neurriak hartzea, ahal dela bateratzeko aipatutako lursailak gordetzea eta
inguruan egin nahi diren hiri garapenak.
Dauden nekazaritzako ustiapenetan eta gaur erabilera zehatz hori ez eduki arren biziberritu eta
berreskuratu daitezkeen horietan, helburuak hauek izango dira:
* Nekazaritzako ustiapen estrategikoa mantendu eta indartzea, aktibo sozial eta natural gisa,
eta paisaia eta bizimodu baten elementu gisa.
* Aipatutako lurzoruetan hiri garapenek –era bateko eta besteko azpiegiturek (bide, trenbide,
hiri zerbitzuek, eta abar) ere bai- izan ditzaketen eraginak eta kalteen ebaluazio zehaztua, eta
hartuko diren neurri babesle, zuzentzaile edota konpentsaziokoak.
Lursail horiek kendu edota tokiz aldatzearen bideragarritasuna aztertzean, eragin horien
sortzaile diren jarduketen interes publiko nabarmena agertu behar da.
* Behar diren neurriak hartzea, ahal dela bateratzeko aipatutako lursailak gordetzea eta
inguruan egin nahi diren hiri garapenak.
* Nekazaritzako ustiapen estrategikoen iraupena erraztea, jabeek hala nahi badute behintzat,
haiei lotutako sailei eragiten badiete hiri garapenek, azpiegiturak barne, udalak edo udalaz
gainetikoek sustatutakoek. Hartarako, ustiapen horiek udalerrian edo jatorrizko lekuaren
inguruan gera daitezen baldintzak zehaztuko dira, haien ahalmen eta ezaugarrien eskastea
ahalik eta txikiena izanik.
IX.- UBIDEAK ETA BABES-ZONAK
A.- Identifikazioa
Ubideak eta inguruak, lurralde bateko geografia nabarmen eratzeaz gain, giza jardueren
eremuak izan dira eta dira: bizitegiak, nekazaritzako guneak, bideak, i n d a r s o r t z a i l e a k ,
eta abar. Leku horietan izan diren erabilerak ez dira beti onak izan ingurumenarentzat, eta hala,
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ibaiek eta ibai-ertzek isurketak, ibilbide aldaketak, jatorrizko ekosistemak kentzea eta abar
jasan dute.
Andoaingo udalerrian badira bi ubide garrantzizko -Oria eta Leitzaran ibaiak-, eta baita bi ibai
horietara urak isurtzen dituzten ubideen sare estua ere.
Ubide eta inguru horiek zaindu eta tratatu egiten dira izaera eta helmen desberdineko lege
xedapenen bidez: 2000/60 Europako Zuzentarau Markoa, 2000ko urriaren 23a; 2001eko
uztailaren 20ko eta 2006ko ekainaren 23ko Uren Legeak; Euskal Herriko Ibaien eta erreken
ertzak antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana (Kantauri aldea), Behin-betiko onartua 1988ko
abenduaren 22an dekretu bidez; eta abar.
Lurralde Plan honek ibai-ertzak sailkatzen ditu ingurumen, ur, eta hirigintza arlotik, eta irizpide
horri segituko zaio Andoaingo ubideen ibai-ertzen zonakatzean.
Ingurumenari dagokionez, beharrezkoa da ibai-ertzen baldintza naturalak zaintzea, dagoen
erriberako landaretza babestea bultzatuz, arreta berezia emanez arraseko mozketan eta
kaltetutako edo eragindako ibai-ertzak berreskuratzen saiatzea, biziberritze eta birjarpen bidez.
Andoainen, Ibaien eta erreken ertzak antolatzeko Lurraldearen Arloko Planak, ingurumenari
dagokionez, honako errekatxoak adierazten ditu:
- Lehentasunezko natur interesa daukaten ibai-ertzak: Leizaran ibaia eta Erreka Gorri eta
hauen errakatxoak, Leizarango Biotopoaren parte izanik.
- Ondo kontserbatutako landaretza daukaten ibai-ertzak:
* Oria ibaiko erribera, Allurralde ondoko tartean eta beste aldeko erribera.
* Leizaran Ibaia eta Erreka Gorri, Biotopoan sartuta ez dagoen zatian.
* Erreka Beltza
* Abaloz Erreka
Dokumentu honetan sartuta daude erreka horien tarte nagusiak, eta landa-lanean atzeman da
babesa eta ondo kontserbatutako landaretza duten ertzak erreka guztietan daudela landan,
salbu eta ia bere osoan herrigunetik pasatzen direnak, gehienbat bideratuak izan direnak.
Uholdeak saihesteko eta jarduketa eta ibai-ertzetako obra publikoak egiterakoan aholkuak
emateko, Andoinen ur ibilguak hauek dira:
- VI Maila -600<C- Oria Ibaia
- III Maila -100<C<200 Km²- Leizarán Ibaia
- 0 -1 Maila<C<10 Km²- Erreka Gorri, Erreka Beltza eta Abaloz Erreka
- 00 Maila -C<1 Km²- gainerako erreka txiki edo isurketen ibilguak.
B.- Plan Orokorreko proposamenak
Deskribatutako markoan, Plan Orokorrak helburutzat dauka Andoaingo hiri garapena ahalik eta
gutxien behaztopatzea udalerriko ur sarearekin, ibilguen morfología errespetatuz, hauen
ekosistemak barne.
Horretarako, ubideen eta hauen ertzen tratamendua aurreikusten du, bi mekanismoren bidez,
osagarriak izanik halaber.
Alde batetik, zonakatze orokorraren proposamenaren inguruan, berariaz bereizten ditu “D.5.Ubideak eta babeserako ertzak” zona orokorra, ur ibilguek eta haren babes-ertzek osatutakoa,
ondorengo hiru baldintzak betetzen dituztenek, alegia:
* Grafikoki identifikaturik egotea Euskal Herriko Ibaien eta erreken ertzak antolatzeko
Lurraldearen Arloko Planean (Kantauri aldea).
* Plan orokor honek lurzoru hiritarrezintzat jotzen dituen ur ibilgu edota ertzak izatea, zona
honetan sartu gabe lurzoru hiritar edo hiritargarri gisa sailkatuta daudenak.
* Aipatutako Lurraldearen Arloko Planean araututako hirigintza osagaia kontuan hartuz
aipatutako babes-ertzak identifikatzea.
Bestetik bereizi eta arautu egiten da “C.6.- Ibai ibilguak eta horien babes eremuak” hiri
antolamenduari gainjarritako baldintzatzailea. “D.5.- Ubideak eta babeserako ertzak” aurreko
zona orokorrean sartuta ez dauden ur ibilgu eta hauen babes-ertzetan eragiten du. Aipatutako
zonan sartuta ez dauden ubide guztietara hedatzen da, indarrean dagoen legeriak eta 1998ko
abenduaren 22an onartutako Euskal Herriko Ibaien eta erreken ertzak antolatzeko Lurraldearen
Arloko Planak (Kantauri aldea) ezarritako irizpideen mende daudenetara, nahiz eta grafikoki
identifikatuta ez dauden azken Plan honetan, eta Plan orokorrean duten hirigintza sailkapena
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zein den begiratu gabe. Haiek zehazki identifikatzeko dauden zailtasunen aurrean, ez dira ubide
eta ibai-ertz horiek Plan honetan marrazten.
Kasu horietan guztietan, aipatutako ubide eta ibai-ertzen tratamendurako araubide orokorra
indarrean dagoen legerian jasota dago eta aipatutako Lurraldearen Arloko Planean, eta
dagokionean, aurreko xedapenen markoan, hirigintza antolamenduan.
Osagarri, aipatutako Europako Zuzentarau Markoaren baitan, aurreko proposamenak osatzeko,
honako helburu hauetarako modu orokorrean edo espezifikoan definituko diren proposamenak
erabiliko dira:
* Begiratzea, hirigintza garapen berriek bete ditzaten ibilguetarako isurketei buruzko egungo
eta etorkizuneko arauak. Horretarako ahalegina egin behar da etxeetako ur zikinak eta
antzerakoak saneamendu sisteman jasotzeko eta tratamendu eta arazketa puntuetara
eramateko, euri urek behar bezalako kudeaketa izan dezatela, inguru hartzaileen ur kalitatea
kaltetu ez dadin, eta etxeetako ur zikinekin bateragarriak ez diren industri isurketek izan
dezatela tratamendu egokia.
* Beharrezkoa den babes maila ematea herrirako hornidura kaptazioei.
* Ura aurrezteko neurriak bultzatzea, ondasun publiko honen kontsumoa mugatzeko,
eraikuntzetan, urbanizazioetan, espazio libreetan, eta abar.
* Hirigintzako proposamen berrietan, eta era guztietakoetan, ubideen morfologiaren
tratamendu errespetuzkoa sustatzea, aipatutako Zuzentarauan 4. artikuluan ezarritako
ingurumen helburua betetzeko. Beharrezkoa da ubidearen morfologia gordetzea, mugatuz
zenbait jarduketa: iragazkaiztasunari oztopoak, estaldurak, ubide aldaketak, ubideratze
“prebentiboak” garapen berrietan azalera eraikigarriak zabaldu edo hobetzeko, eta abar.
X.- LURPEKO URAK
A.- Identifikazioa
Eremu horietan, lurpeko urak direla eta, haiek behar bezala babesteko behar diren neurriak
ezartzea justifikatzen da, bai gordetzeko eta bai kutsatzetik salbatzeko. “C.5.- Lurpeko uren
babes-zona” hirigintza antolamenduari gainjarritako baldintzatzailean eragindako zonak
jasotzen dira.
Urragarritasun handia, oso handia eta ertaina duten eremuak hartzen dira kontuan.
B.- Plan Orokorreko proposamenak
Plan Orokorrak aitortu eta jaso egiten ditu babestu beharreko eremu horiek, lurpeko urak
dauzkatenak.
Errealitate honekin eta babesarekin lotutako aurreikuspenak “C.5.- Lurpeko uren babes-zona”
hirigintza antolamenduari gainjarritako baldintzatzailearekin bat datoz, eta “II.5.1.- Hiri
antolamenduari gainjarritako baldintzatzaileak” planoan marraztuta, Plan Orokorrean, non
aipatutako eremuak agertzen diren.
Eremu horiek behar bezala hartu behar dira kontuan lurzoruaren erabilera planifikazioan, behar
diren neurriak jarriz, haiek behar bezala babesteko, bai iraunarazteko eta bai kutsadura
saihesteko.
Eremu horien baitan dauden lursailen eraikuntza eta erabilera erregimena, sartzen diren
erabilera orokorreko zonetan kasu bakoitzean ezarritakoa izango da, osatuz edota doituz,
ondoren esango den eran:
A.- Lurzoru hiritarrezinean eragiten duten neurrian, ezarri beharrekotzat joko dira EAEko
Nekazaritzako Praktika Onen Kodean jarritako irizpideak, Dekretu bidez 1998ko abenduaren
22an onartutakoak, salbuespen bakarrarekin, aurretik justifikatuta desegoki edota neurriz
kanpoko direla, kasu bakoitzean jarritako helburuak erdiesteko.
Kode horretan ezarritakoarekin bat etorriz, debekatu egiten dira lurrera kutsadura bota
lezaketen erabilerak ezartzea, zuzen edo zeharka eragin diezaioketenak lurpeko uren kalitateari
(zimaurtegi berriak; txisa jasotzeko putzuak; lurperatzeko fosak; parasituak kentzeko
bainuontziak; kutsadura sor lezaketen beste azpiegitura ganadutarakoak), beste kokapen
alternatibo batzuk bilatuz.
Beste kokapen bat aurkitzea ezinezko denean, erabilera horiek jar daitezke, beti ere honako
hauek egiten badira:
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* Aldez aurretik azterketa egitea beste alternatiba edo kokapenik ez dagoela, eta
proposatutako lekuan ezin dela egin justifikatzeko.
* Aldez aurretik edukitzea, gai horretan eskumena duten erakundeen baimena edo onespena.
* Prebentzio neurriak eta neurri zuzentzaileak jartzea eta betearaztea.
B.- Eremu hiritarretan, lehendik daudenetan eta proposatutakoetan, neurriak jarriko dira
akuifero txikiak gordetzeko, ahal den neurrian, eta urbanizazio edo hiritartze lanek kutsatzea
eragozteko.
Gainera, ezarri egin beharko dira horri buruz Euskal Herriko Ibaien eta erreken ertzak
antolatzeko Lurraldearen Arloko Planean (Kantauri aldea), Behin-betiko onartua 1988ko
abenduaren 22an dekretu bidez, datozen aurreikuspenak.
XI.- PAISAIA
A.- Identifikazioa
Andoaingo hiriak baditu sail eta paisaia bikain bereziak, batez ere landa-zonan eta ur
baliabideetan -Oria eta Leitzaran ibaiak-, lurzoru hiritarretan zehar –edo etorkizunean lurzoru
hiritar izan daitekeena- edo hiritarrezinetan zehar doazenak.
Hiriak baditu inguru hiritar eta landakoen arteko elkar-hartze eskasak; baita gizakiak bizi direnak
eta ubideen ertzetako tratamendua.
Hala, paisaia arloko helburuak lortzeko, hiri inguruan interes berezia duten parteak identifikatzea
barne (bai dauden balioak babesteko eta bai alde negatibo edo kaltegarriak zuzendu edo
kentzeko), alde hiritarrari eta landa aldeari arreta eman behar zaie. Izan ere, biek merezi dute
behar den paisaia kalitatea. Hala, arreta hori eskatzen dute zenbait errealitate eta gaiek,
honako hauek esaterako:
* Balio paisajistiko berezia duten landako inguruek, hauskor direnak orobat, hiri honen alde,
aurpegi/itxura berdearen parte nagusia osatzen dute, oro har ikusirik.
Hiria kokatzen den bailararen sakona osatzen duten maldek arreta berezia eskatzen dute,
nagusitasun handiz sartzen baitira hiriaren irudi berde/naturalean, bai hirian bertatik ikusita eta
bai kanpotik.
Plan Orokor berri honen dokumentuak zenbait ingurune eta espazio naturalen integrazioa
proposatzen du, era desberdinetako babes-eremuetan.
Inguru horiek daukaten paisaia garrantziak eraginda, haien paisaia kalitatea gorde edota
berreskuratzea aztertu behar da, hiriaren interes orokorra izanik.
* Landa-zonako beste inguru batzuk, paisaia aldetik hauskor direnak, oso agerian daudelako,
hiri honen asentamenduen alde berde/naturalaren parte funtsezkoa eratzen dute, eta inguruko
espazio eta herri batzuena.
* Landa-zonako gainerakoa, non oro har bertako paisaia gorde edota berreskuratu behar den.
* Hiriguneko inguruak, paisaia hiritarra osatzen dutenak, barrutik ikusita nola kanpotik.
Era berean, z e n b a i t h i r i g u n e r e n p a i s a i a k a l i t a t e e s k a s a g a t i k , g a u z a g a r r i d i r e n
n e u r r i a k h a r t u b e h a r d i r a , k a l i t a t e a e r d i e s t e k o . Nolanahi ere, eginkizun zaila da,
inguru horietako alde finkatuetan. Hori bai, bertan egiten diren esku-hartze berrietan, helburuen
berariazko parte izan behar luke haiek erdiestea.
Hala, urbanizazio jarduketak dauzkaten edo etorkizunean izango dituzten eremuetan, arreta eta
zaintza berezia jarri behar da hartaz, eta beharrezko diren neurriak hartu behar dira paisaia
kalitatea lortzeko, garapen aurreikuspenetan eta horiek gauzatzean.
Gainera, horrelako gai bat lotuta egon daiteke paisaia irizpideak sartzeko
komenigarritasunarekin, estetikoak direnak azken batean, hiriko “arkitektura” arautzen dutenak.
* Okupatu edo zeharkatzen duten paisaia osatzen eta baldintzatzen duten lurralde elementuak,
protagonista aktibo eta positibo gisa sailkatu behar lirateke oro har, behar bezala sartuz bai
landa-ingurunean (ezaugarri naturalak iraunaraziz) eta ingurune hiritarrean (kasu bakoitzean
egoki irizten zaien neurrien bidez), eta baita, dagokionean, elementu hauek sartzea hiriko
zuzkidura publikoen sarean –espazio libreak eta abar-.
Oria eta Leitzaran ibaiak, dauden garapenek eta aurreikusitakoek eragindako errekastoetan,
arreta bereizi aztertu behar dira.
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* Paisaiaren sortzaile edota baldintzatzaile diren elementu naturalak, horien artean espazio
naturalek eta landaretzak protagonismo berezi bat daukate edo izan dezakete.
* Hiriko eta inguruko bide eta trenbide azpiegiturek eragindako espazio eta inguruak, landaingurunea eta hiri-ingurunea zeharkatzen dutenean.
Azpiegitura horiek osatzen eta baldintzatzen dute, eskuarki kaltea eraginez, hartzen edota
zeharkatzen duten inguruko paisaia.
* Hiriko zerbitzu jakin batzuek eragindako espazio, inguru, eraikuntza eta abar.
Zenbait elementuk sortzen duten paisaia inpaktua -antenak, e g u zk i - p l a k a k , i n s t a l a z i o
eta sare elek trik oak , eta beste zerbitzu batzuk berezik i k ontuan hartu
b e h a r d i r a . Jakina, arreta hori landa-ingurunean eta hiri-ingurunean izan behar da. Ez
alferrik, azken honetan ere, eraikuntzetako estaldurek, antenak, plaka eta abar barne direla,
hiriaren paisaia eratzen eta baldintzatzen dute.
B.- Plan Orokorreko proposamenak
Deskribatutako markoan, hiriaren paisaia kalitate egokia lortzea, orokorrean nahiz
zatika hartuta, Plan orokorraren helburuetakoa da. Eta horrekin batera eta osagarri,
ondoren esango diren neurriak proposatzen dira, eta horiei gehitu behar zaie, paisaia arloan
eragin zuzena edo zeharkakoa daukatenak, Planean beste parte batzuetan datozenak. Hauek
dira neurriak, zehazki:
A.- Hiriaren paisaiari buruz azterketa edo proiektu espezifiko bat prestatzea, identifikatzeko
horri buruz arreta eman behar zaien eremuak, eta zehazteko arlo horretan esku-hartzeko
neurriak.
Azterketa horrek hiriaren ingurune natural eta hiritarrari buruzkoa izan behar du. Eta
komentatutako gaiez gain, ba l i o ets i eg i n be h ar l ir a t ek e ir i zp i d e p ais aj is t ik o ak et a
ber a z es te t ik oak , h ir ia e ta ho n en p ar te ak “ er a ik it ze r ak o an” .
B.- Mendi-magalak balio paisajistiko berezikotzat hartzea.
Oro har ulertu behar da lursailen eraikuntza eta erabilera erregimena kasu bakoitzean
ezarritakoa dela, sartzen den erabilera orokorreko zonan edo zonetan ezarritakoa dela, osatuz
edota doituz behar den neurrian esku-hartzeetan egiten diren paisaia kalte edo inpaktuak,
erregimen harekin bat etorriz, egin nahi diren esku-hartzeetan egindakoak.
Hain zuzen, horregatik, egin nahi diren eraikuntza esku-hartzeak eta bestelakoek, batera izan
behar dute, batetik, eragin paisajistikoen ebaluazioa eta haren eragina paisaia babesa lortzeko,
eta bestetik, ateratzen diren inpaktuen neurri babesle eta /edo zuzentzaile egokiak.
Horretarako kontuan hartu behar dira aurreko A atalean aipatu dugun azterketa orokorrean
datozenak, eta Plan Orokor honen garapena sustatzeko udal ordenantzetan eta hirigintza
planeamenduan datozenak.
C.- Ubideen ertzak -Oria eta Leitzaran-, hiriaren ingurune natural eta hiritar guztian zehar, balio
paisajistiko berezikotzat hartzea, eta paisaia hori babestea, hemen ezarritako irizpideen
arabera.
D.- Muino edota gainetan esku-hartzeko irizpideak zehaztea, bai etxebizitzak edo ekonomia
jardunak prestatzeko, eta bertako magaletan, han egin asmo diren hirigintza garapenei lotutako
paisaia inpaktu eta kalteen ebaluaziotik abiatuta.
Horretarako, komenigarria da eta beharrezkoa hirigintza antolamenduko proposamenak
zehaztea, beharrezko paisaia kalitatea lortzeko helburu berariazkotik abiatuta,
antolamenduaren zehaztea baldintzatuko duen aurresuposamendu bat gehiago izanik; beste
mekanismo batzuk izango dira ondoren antolamenduari lotutako efektu paisajistikoak
ebaluatzeko, antolamendua zehaztu ondoren.
Honelakoetan, aipatutako garapenetatik eratorritako eragin edota kalteak, lotuta daude honako
neurri hauen ezartze eta gauzatze bereizi edota bateratu eta osagarrira:
* Landaretzaz estaltzea edota ezkutatzea planeamenduak, bereziki jarduera industrialak
hartuko dituztenak.
* Sustatzea/indartzea garapen horien hirigintza eta arkitektura kalitatea.
* Egoki irizten dieten beste batzuk, eragindako ingurunearen ezaugarri eta baldintzatzaile
espezifikoen arabera.
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E.- Arreta berezia Oria eta Leitzaran ibaiei, lurralde elementu horiek garrantzi handia baitute
edo izango baitute hiriko paisaian, eta egoki irizten diren neurri orokor eta espezifikoak ezartzea
gaur egungo balioei eusteko, edo bertan eragiten duten edo eragin dezaketen inpaktu
kaltegarriak zuzendu edota eragozteko.
Neurri horiek ezartzeko, aurreko A atalean aipatutako azterketa orokorra erabiliko da, edo
helburu horrekin sustatzen diren proiektu espezifikoak.
F.- Herriko ubideetan (Oria eta Leit zar an iba iak , hirigunean sartutako errekastoak) eragiten
duten Hirigintza proiektuen (antolamendua, urbanizazio proiektuak,…) osatzea, eta eragindako
ingurunean haietatik eratorritako kalte paisajistikoen ebaluazioa egitea, eta inpaktu horiek
kendu edo/eta txikitzeko neurriak jartzea.
Horretarako kontuan hartu behar dira aurreko A atalean aipatu dugun azterketa orokorrean
datozenak, eta Plan Orokor honen garapena sustatzeko udal ordenantzetan eta hirigintza
planeamenduan datozenak.
G.- Bide eta trenbideetako antolamendu eta exekuzio proiektuak osatzea, ebaluatuz inguruan
sortzen dituzten eragin paisajistikoak, eta eragin horiek kendu edota murrizteko hartu beharreko
neurriak jarriz.
Horretarako kontuan hartu behar dira aurreko A atalean aipatu dugun azterketa orokorrean
datozenak, eta Plan Orokor honen garapena sustatzeko udal ordenantzetan eta hirigintza
planeamenduan datozenak.
H.- Paisaia inpaktua (antenak, e g u zk i - p l a k a k , instalazio eta sare elektrikoak) ekar dezakeen
hiri zerbitzuen azpiegituren prestatze/exekuzio proiektuak osatzea, ebaluatuz inguruan sortzen
dituzten eragin paisajistikoak, eta eragin horiek kendu edota murrizteko hartu beharreko
neurriak jarriz.
Horretarako kontuan hartu behar dira aurreko A atalean aipatu dugun azterketa orokorrean
datozenak, eta Plan Orokor honen garapena sustatzeko udal ordenantzetan eta hirigintza
planeamenduan datozenak.
XII.- KORRIDORE EKOLOGIKOAK
A.- Identifikazioa
Eusko Jaurlaritzak EAE mailako korridoreen azterketa bat idatzi du. Izapidetu eta onartu ez
bada ere, arrazoizkoa da une honetan erreferenteetako bat izatea. Helburutzat du definitzea
faunaleren balizko mugimenduak izan ditzakeen pasilloak, Euskal Autonomia Erkidego mailan
eta maila zabalagoan. Azterketa honetan identifikatutako korridore ekologikoak ugaztun motak
dauzka helburu nagusitzat.
Azterketa honetan behagai diren Andoaingo eremuak honako loturazko korridore ekologikoak
dira:
* Aralar-Aiako Harria
* Adarra-Usabelartza
* Halaber, eremu zabal bat mugatu da, “indargetze eremu” dena.
Beti ere, Plan Orokorraren ikuspegitik, komenigarritzat jotzen da kontuan hartzea beste espazio
batzuk, eskala desberdinekoak, interesgarriak direnak orobat korridore ekologikotzat har
daitezkeelako, aurrekoak baina txikiagoak izan arren.
Erreferente edota eskala horiek guztiak batera kontuan hartu ostean, honakoak bereiz daitezke:
A.- Eskualdez gaineko korridore ekologikoak.
Hasieran ez dirudi mehatxurik dagoenik Goiburu eta Leizotz magaletan lotura ekologikoa
mantentzeko, horiek izanik Andoaingo udalerrian faunarentzako espazio interesgarrienak, eta
ez dago proposamenik Plan Orokorrean lotura hori zalantzan jarriko duenik, eta ez da
ezagutzen hori aldatzera letorkeen udalaz gaindiko proposamenik. Errealitate hau aplika
daiteke baita ere puntu horietatik gertu dauden espazioetan, mugakide diren herrietan.
B.- Eskualdez mailako korridore ekologikoak.
a.- Oria ibaia da konexio ekologikorako bektoreetako bat Andoaingo erdigunea eta udalerriko
aldeen artean, eta mugakideen artean, nahiz eta zalantza eta balizko mehatxuak izan balizko
korridore horren erabilgarritasunaz. Hasteko, ibaiaren alterazioaren egungo egoera eta
bailararen sakoneko artifizialtze gogorra, dauden erabilera desberdinek dak arten
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hirigintza garapenengatik . Bigarrenik, udaleko eta udalaz gaindiko proposamen ugariak
(bide eta trenbide ardatzak, eta beste herri batzuen hirigintza hazkundea), eta ber e zik i
ibai ar en ber ar e n bi der at ze lan b al i zk oak . Hala eta guztiz ere, komeni da hausnarketa
batera egitea eta elkarrekin aritzea, modu koordinatuan, ur ibilgu garrantzizko honi lotutako
lotura ekologikoa ez kaltetzeko eta ahalik eta gehien hobetzeko.
b.- Leitzaran ibaiak balio handiko pasillo ekologikoa eratzen du eta hori zaindu egin beharko da
ibilgu guztian, gaur egun ertzetan hainbat asentamendu dauzkaten zonak barne, eta bereziki
ibilgu honek Oria ibaiarekin bat egiten duen lekua, oro har jendeztatuagoa dena.
c.- Atxulondo – Abalotz espazioaren lotura efektua ezin da zalantzan jarri. Espazio honek
tentsio gutxi du etokizuna oztopatuko dionik, norabide guztietan dauden beste eremuen arteko
lotura egiteko pieza gisa.
C.- Herri mailako korridore ekologikoak.
Herri mailako lotura berreskuratu edo hobetu behar zaien beste espazio batzuk, herrigunean
daudenak dira. Horietako batzuk, hainbat azpiegitura edota hirigintza garapenek bereiztuta, eta
faunarentzat interesa izan dezaketenak, dokumentu honetan parke handietara zuzendutako
sailak dira, bai hiri barrukoak eta bai landakoak, eta, maila txikiko ubideak (errekastoak), modu
egokian tratatu beharrekoak.
Espazio hauetan bi helburu mota jar daitezke, desberdinak eta osagarriak.
Alde batetik, espazio bakoitzean barne lotura segurtatzea eta babestutako espazio libre hauen
guztien arteko lotura bideratzea.
Bestetik, ondoko espazioekin lotura hobetzen saiatzea, lurralde guztiak iragazkaiztasunik
handiena lortzeko.
B.- Plan Orokorreko proposamenak
Plan Orokorrak aitortzen eta jasotzen ditu aipatutako korridore ekologikoen izatea eta interesa
hainbat eskalatan.
“C,9.- Korridore ekologikoak” baldintzatzaile gainjarri gisa identifikatzen dira haiek guztiak.
Haien eragin eremua dokumentuko “II.5.2.- Hiri antolamenduari gainjarritako baldintzatzaileak”
planoan islatzen da.
Eremu horien baitan dauden lursailen eraikuntza eta erabilera erregimena, sartzen diren
erabilera orokorreko zonetan kasu bakoitzean ezarritakoa izango da, osatuz edota doituz,
ondoren esango den eran:
* Sustatutako jarduketetan gorde egingo da lotura ekologikoa, definitutako korridoreei
buruzkoa, eskala edozein delarik ere. Horretarako, lurzoruaren erabilerak (bereziki faunaren
mugimendurako onenak direnak, basotxoak, heskaiak…), ur masen integrotasuna eta
elementu artifizialekin tentsioa daukaten tarteetan dauden larreak (gaineko pasabideak,
zubibideak, animaliak pasatzeko pasabide bereziak…), ahalik eta egoerarik
onenean eduk ik o dira, faunaren lotura erdiestea ahalik eta ondoen lortzek o.
* Jarduketaren batek arriskuan jartzen badu lotura ekologikoa eta faunaren mugimendua,
behar diren neurri babesleak eta zuzentzaileak jarriko dira, eragina txikitu edo kentzeko.
* Lotura hori kili-kolo dagoen lekuetan lotura bere osoan berreskuratzeko sustapen aktiboa
egingo da, baldin eta teknikoki gauzatzea posible bada.
Diren eta aurreikusita dauden bide, trenbide eta abarreko azpìegiturak behar bezala zainduko
dira.
* Plan honetan erreferentzia edo adierazpen gisa grafikoki agertzen diren korridoreei buruz,
behar diren azterketa edota proiektu espezifikoak egingo dira, behar denean interes eremua
gehiago mugatzeko eta bertako esku-hartze neurriak gehiago zehazteko.
XIII.- UHOLDEAK HAR DITZAKEEN EREMUAK
A.- Identifikazioa
Baldintzatzaile honek eragina du hiriko zenbait eremutan, udalerriko ubideetako ur bateratzeek
eragindako arazo edo uholde arriskuetan. Eremu horiek bete egin beharko dituzte proiektu
honetan emandako ezarpenak eta haiek eragotzi edota kentzeko beharrezko diren neurriak.
Oria eta Leitzaran ibaiak eta hauen inguruak erreferentzia elementuak dira udalerrian.
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Herriguneko zonen parte dezenteko bat, etxebizitzak nahiz lanerako tokiak, uholde arriskua
duten zonetan daude. Oro har, e go er a h or i h ir ia r e n h ir i gi n t za g ar ap e nak
er a g i nd ak oa d a, u b i de e n in g ur ua n l ek u l au s am ar r ak h ar t u ba i t it u, l ek u
m end its u a i za n ik a l de hor i l au s am ar r a d e la k o. Hala, Oria ondoko bailaren sakanak
hartu dira eta Leitzaran ibai ondoko ertzak eta ur ibilgu txikiagoak, Leizotz auzotik behera
datozenak, esate baterako. Askotan ubideen gainean, ur-multzo gorenak bideratzeko aski ez
diren egiturez estali dira ubideak.
Emaitza bitarikoa da. Batetik, ondasun publiko eta pribatuen gaineko kalteak gertatzen dira
errekak hazten direnean, eta batzuetan inor hiltzeko arriskua ere izaten da. Bestetik, k o s t u
handik o ubideratze lanak dauzk a, oldeen eragina k ontrolatzen saiatzek o,
uretako ekosistem etan kaltea eraginez (batzuetan konponezina), eta
gainera batzuetan obra hauek eraginkortasun txikia izan ohi dute.
Inguru honetan eta hiriaren diagnostiko orokor gisa, uholde-arriskuaren ikuspuntutik,
nabarmentzekoa da:
A.- Oriako ibarra
Gaur egun badira uholde-arriskua duten eremu zabalak, 10 urteko birgertatze aldian ere bai,
ubidearen ondoko eremu guztiei eragiten dietenak.
B.- Leitzarango ibarra
Uholde-arriskuak eragindako eremuak gutxi dira, ur ibilgu hau lurzoru hiritarrezinetan zehar
baitoa gehienbat.
C.- Udalerriaren gainerakoa.
Ez dago kartografia ofizialik uholde-arriskudun eremuei buruz. Dauden ur ibilgu txikien eragina
puntuala da, kontuan izanik herrigunean errekatxo batzuk kanalizatuta daudela eta lurpetik
doazela. Manterota ibarbidean duen eragina zein den ez dakigu, zeren Kamio Berritik aurrera,
erreka modu hala-holakoan baitago ubideratuta.
B.- Plan Orokorreko proposamenak
Plan o r o k o r r a k a i t o r t z e n d u e t a j a s o t z e n h i r i a r e n p a r t e j a k i n b a t z u k u h o l d e
a r r i k u s p e a n d a u d e l a , e t a h o r i e n m u g a p e n a , “II.5.1.- Hiri antolamenduari gainjarritako
baldintzatzaileak” planoan marraztuta, hain zuzen. ”C.7.- Urpean gera daitezkeen inguruak
mugatzea” hirigintza antolamenduari gainjarritako baldintzatzaile gisa identifikatzen dira eremu
hauek.
Hain zuzen horregatik, haiek guztiak haien tratamendurako indarrean dauden legezko
xedapenek ezarritakoaren mende daude (Uren Legea eta hau garatzeko xedapenak; Euskal
Herriko Ibaien eta erreken ertzak antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana (Kantauri aldea),
behin-betiko onartua 1988ko abenduaren 22an dekretu bidez; EAEko itsas-ertza babestu eta
antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana, 2007ko martxoaren 13ko dekretu bidez onartutakoa, eta
abar).
Osatzeko eta oro har, Plan hori honako esku-hartze irizpideetara egokitzea proposatzen da:
* Eremu hiritarretan uholde arazoei erantzutea, neurriak jarriz, uretako ekosistema ahalik eta
gehien errespetatuz, berariaz eta lehentasunez ahaleginduz oztopo artifizialak kentzen, zubiak,
estalkiak, betelanak, eta abar. Ibilguak ubideratu, zuzendu edota zabaltzeko jardunak beste
teknika arrazoizkorik erabil ezin daitekeen lekuan bakarrik egingo dira.
Horretarako, arazo hori behar bezala aztertu eta balioetsiko da helburu horretarako sustatzen
diren proiektuetan edo gai horretan sartzen direnetan, eta uretako ekosistema errespetatzeko
neurriak proposatuko ditu, aldian aldikoak, baldintzatzaileen arabera.
* Hiriko hirigintza garapen berriak, azpiegitura gakoak eta ekipamendu sentiberak (eskola,
osasun-etxe, polizia, suhiltzaile) zona jakin batzuetan kokatu behar dira, bai orain eta bai
proiektatutako jarduketak gauzatzean, libre daudenak/geratuko direnak uholde arriskutik 500
urteko birgertatze aldian.
Baldintzatzaile honen mende dagoen jarduketa orok, uholde-arriskuaren azterketa xehe bat
eduki behar du; dagokion sailaren irizpideei segituz beti ere.
* Ez da onartuko jarduketarik ubideen gain (ubideratze, zuzentze edo ibilbide aldatze...) ibarra
1km2 baino gehiago bada, hirigintza garapen berriak ezartzea sustatzeko, salbu eta, indarrean
dagoen legeriak ezarritako irizpideen arabera, goragoko interes publikoko arrazoi eta helburuak
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aurkezten badira. Oro har onartutako jarduketak, oztopo artifizialak kentzeko egiten direnak
izango dira: zubiak, estaldurak, ...
* Ubideetatik gertu egiten diren hirigintza garapen berrietan ibai eta errekak hiriko paisaian
sartzen dituzten diseinuak lagunduko dira, eta ertzetan uholde-arriskua duten ertzetarako
erabilera onargarriak jarriko dira, emergentzia kasuetan gaztigatzeko sistema egokiak jarriz:
espazio libreak, aire libreko kirol zonak, ahal denean nekazaritzako zonak, eta abar. Ibaitik
gertuen dauden zonak, eta ondorioz, uholde-arrisku handienekoak, jatorrizko ekosistemak
berreskuratzeko eta erabilera publiko neurturako erabiliko dira, oso azpiegitura arinekin.
XIV.- EREMU AKUSTIKOAK
A.- Identifikazioa
Kaltegarria den neurrian, herritarren osasun eta bizi kalitaterako eta hiri barruko nahiz landako
ingurumenarentzat, zaratak, kutsadura akustikoa ere deitzen denak, beharrezkoa den arreta
eskatzen du, ahal dela kendu edota txikitzeko berarekin dakarren arazoa eta dagokionean
aurrez neurriak hartzeko.
Ez dago aski daturik zaratak eragindako aldeak zehaztasunez identifikatzeko, ez baitago gaiari
buruzko azterketa zehatzik, nahiz eta ezagunak diren zarata sortzen duten zenbait puntu:
* N-1 errepidea, kutsadura akustikoko fokurik handiena da, batik bat gaurko ibilbidean.
Aztertzen ari dira errepide honen Saihesbidea egitea, garrantzizkoa baita errepide hori ematen
duen zerbitzuagatik eta ibilgailuen ugariagatik. Lekuz aldatzen denean, gaurko ibilbidea, herritik
doana, herri bide bihurtuko da, eta diseinatu eta aztertu egin beharko da, bilbean integrazioa
erabatekoa izan dadin.
Errepide berriaren proiektuak aztertu egin beharko du herriguneari egingo dion eragina, trafiko
ugariak dakarren eragina txikitzeko neurriak hartuz.
* GI-131 errepidea, gaur Gudarien etorbidea, bide ardatz honen exekuzioa martxan dago.
* Trenaren ibilbidea, Madrid-Irun: Azpiegitura honek herriguneari bere osoan eragiten dio.
* Abiadura handiko trenaren ibilbidea, kontuan izanik eragin txikia izango duela oraingo eta
aurreikusitako garapenetan, zehazteke dagoen hasierako ibilbidearen arabera.
* Herri barruko bideak: herri barruko bideen berezitasuna kontuan harturik, ezin daiteke,
hasiera batean behintzat, zarata sorleku garrantzizkotzat hartu; Gudarien etorbidea eta Ama
Kandida etorbidea izan ezik, lerro-lerro doaz beheko partetik, eta hala abiadura handiagoa
jasaten du eta bertatik pasatzen diren ibilgailuak astunak dira, industrialdeetara doazenak. GI131 Saihesbidearen exekuzioak, laster egingo denak, trafikoa kenduko du egiturazko bide
garrantzizko hauetatik.
* Era berean, arazo akustikoaren mende gehien dauden hiriko eremuak, aipatutako
azpiegituren inguruan daudenak edota proiektatutakoak dira.
Eremu akustikoak ezagutzeak badu helburu bat, gai honekin lotutako esku-hartze irizpideak
zehaztea, helburu osagarria izanik bateratzea, ahal dela, inguruko zarata sortzen duten
erabilera eta jardunak, batetik, eta inguru soseguzko eta lasai batez gozatzeko eskubidea,
bestetik; eta neurriak hartzea garraio azpiegiturei (bide eta trenbide) eta inpaktu akustiko
handiak sortzen dituzten jarduerei (Industria, ostalaritza, …) loturako zaratak kendu edota
txikitzeko.
Nolanahi ere, gai honi buruz ezarri beharreko neurriak, helburu hori erdiesteko jarri diren edota
jarri beharko direnen parte txiki bat besterik ez dira. Hala, neurri horiei gehitu behar zaie,
besteak beste eta gutxienez, ondoren aipatuko diren biak.
Alde batetik, Plan Orokorreko hirigintzako kalifikazio orokor nahiz xehatuaren erregimena
arautzen duen hirigintzako erregimena eta hura garatzeko planeamendua arautzen duena,
esku-hartze oinarriak finkatzen dituelako bi arlo garrantzizkoetan; hala, kasu bakoitzean
eragindako hirigintzako antolamendua zehazterakoan, bere osoan nahiz zatika duen hirigintza
helburua erabakitzen du, hirigintza garapenetarako egokiak diren ala ez esanez. Eta halaber
jartzen ditu oinarriak erabilera eta jarduera desberdinak baimentzeko, eta haien artean
bateragarriak diren ala ez esateko. Testuinguru horretan, udalerriko parteetan garapen,
erabilera eta jarduera jakin batzuk jarri edo ez jarri erabakitzeko, bai isolatuta bai elkarrekin
jartzeko, behar den ebaluazioa egin behar da, zarata aldetik izango duten eragina aztertuz.
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Bestetik, ondoren esango diren erako neurriak: Administrazioak sustatu beharreko zarata
mapak, bereziki bide eta trenbide nagusiei buruzkoak; mapa horietan aztertzea zortasun
akustikoak dauden aldeak; zona horiek eragindako eremu hiritartuetan bultzatu beharreko
ekintza planak; Administrazio horiek hartu behar dituzten neurriak, besteak beste helburu
honekin, bateragarri egitea azpiegitura horien garapena edota funtzionamendua, batetik, edota
haien inguruan dauden eta jar daitezkeen erabilera eta jarduerak, bestetik.
Baldintzatzaile honen nahiz beste neurri horien formulazio markoa, indarrean dauden legezko
xedapenek osatzen dute, eta arreta berezia merezi dute honako hauek: 2003ko azaroaren 17ko
Zarataren legea; 2005eko abenduaren 16ko Errege Dekretua, aipatutako legea garatzen duena
inguruko zarataren ebaluazio eta gestioari buruz; 2007ko urriaren 19ko Errege Dekretua,
aipatutako Legea garatzen duena zonakatze akustikoari, kalitate helburuei eta emisio akustikoei
buruz. Kontuan hartu behar da halaber 2007ko urriaren 19ko Errege Dekretuan ezarritakoa.
Une honetan, hirigintza antolamenduan duen eraginari begira, legezko xedapen horietan
dauden mekanismo eta aurreikuspen multzotik, honako hauek gogora ekarriko ditugu:
* Eremu akustikoa: Administrazio eskudunak mugatutako lurralde eremua, kalitate akustiko
helburu berdina duena.
Eremu akustiko modalitate desberdinak daude, bakoitzean nagusi den erabileraren arabera.
Modalitate horiek erabakitzea EAEko Administrazioari dagokio, eta orain arte ez du lan hori
egin. Nolanahi ere, gutxienez kontuan hartu behar dira aipatutako legezko xedapenetan
datozen modalitate berezituak.
* Kalitate akustikoko helburuak: betekizun multzoa, kutsadura akustikoarekin lotuta dagoena,
eta bete behar dena une jakin batean leku jakin batean (eremu akustikoa).
* Zarata mapak: egin beharreko dokumentuak dira, helburutzat dutenak , besteak beste eta
batetik, dauden eta proiektatu diren komunikazio azpiegitura handiek eragindako eragin
akustikoak ezagutu eta ebaluatzea, eta baita ibilgailu metaketek eragindakoak ere, eta bestetik,
aurreikuspenak egitea, eta azkenik, neurri zuzentzaileak bideratzea ekintza planen bidez.
Zeregin espezifikoetako bat ondoren esango diren zortasun akustikoei lotutako zonak mugatzea
da.
* Zortasun akustikoak: zortasun hauen xedea da lortzea bateragarri izatea, batetik, bide,
trenbide, aire eta portuko azpiegituren funtzionamendu edo garapenak, eta bestetik, lurzoruaren
erabilera, jarritako edo jar daitekeen jarduera, instalazio edo eraikuntzak, azpiegitura hauek
eragindako zarata dagoen zonan.
Zortasun hauek eragina izan dezakete, bai aipatutako azpiegituren funtzionamendu edo
garapenari lotutako lurraldearen sektoreetan, eta bai haien inguruan, orain daudenak edo
proiektatuta daudenak.
* Zortasun akustikoa duten zonak: zarata mapetan mugatuta dauden lurralde sektoreak,
non inmisioek gainditu ditzaketen eremu akustikoei dagozkien kalitate akustikoko helburuak eta
non jar daitezkeen murrizketak zenbait lurzoru erabilera, jarduera, instalazio edo eraikuntzei,
xede honekin, haiek ezarritako inmisio balio mugakoak errespetatzea.
* Ekintza planak: planak dira, helburutzat daukatenak neurriak hartu eta betearaztea,
kutsadura akustikoaren arloan jarritako helburuak betetzeko, horren beharra dagoen
eremuetan.
* Babes akustiko bereziko zonak: Eremu edo eremu zatiak dira zona hauek, kalitate
akustikoko helburuak betetzen ez direnak, eta hobekuntza egite aldera, zonako plan
espezifikoak behar dituztenak.
B.- Plan Orokorreko proposamenak
Ondoren erakutsi dira esku-hartze proposamenak, aipatutako xedapenen arabera, aurreko
atalean jarritako helburuak erdietsi nahi dituztenak, eta haiek sostengatzen diren irizpideak:
A.- Eremu akustikoen mugatzea. Irizpideak eta proposamenak
a.- Eremu akustikoen barruan eta kanpoan dauden lursailak.
Eremu hauetan sartzen dira ondorengo bi egoeretako batean dauden udalerriko lursail guztiak.
Alde batetik, lurzoru hiritar eta hiritargarri diren guztiak.
Bestetik, lurzoru hiritarrezin izanik komunikazio sistema orokorretarako direnak (bide, trenbide,
portu), eta babes bereziko beste batzuk, espazio natural edo bareak direnak.
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Aipatutako 2007ko urriaren 19ko Errege Dekretuak 5. artikuluan ezarritakoaren arabera, eremu
hauetan ez dira sartzen lurzoru hiritarrezin sailkapena duten udalerriko gainerako sailak.
b.- Dauden eremu hiritartuak eta garapen berriak.
Errege Dekretu horren 2. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, honako bi egoera hauek
bereizten dira:
* Dauden eremu hiritartuetan sartutako sailak. Errege dekretu hau indarrean sartu aurretik
hiritartuta zeudenak dira.
* Hirigintzako garapen berriak izan ditzaketen eremuetan sartutako sailak. Garapen horiek
eragindako lurzoru hiritartu gabeak dira, eta urbanizazio berri bat izango duten sail hiritartuak.
Egoera bati eta besteari lotutako kalitate akustikoko helburuak askotarikoak dira, eta
zorrotzagoak bigarrenenak.
c.- Eremu akustikoetako modalitateak.
Aipatutako xedapenetan ezarritakoaren arabera, eremu akustiko hauek bereizten dira:
* Etxebizitzak dauden eremu akustikoak.
* Industriak dauden eremu akustikoak.
* Aisialdiko eremu akustikoak (olgeta eta ikuskizunak).
* Hirugarren sektoreko eremu akustikoak.
* Osasun-etxe eta eskolak dauzkaten eremu akustikoak
* Komunikazio sistema orokorra (bide, trenbide, portu) eta hari egoki daitezkeen
ekipamenduak.
* Espazio natural lasaiak.
d.- Eremu akustikoak mugatzeko proposamena.
Oro har, eremu akustikoak mugatzeko proposamena egokitu egiten da Plan Orokor honetan
aurkeztutako udalerriko zonakatze orokorreko irizpideetara, eta hain zuzen horrexegatik, egiten
da zonakatze horren eskalan.
Abiapuntu horrekin bat, lursailak eremu akustiko batean edo bestean sartzeko, erreferentzia
gisa hartzen da bakoitzean nagusi den erabilera, etxebizitzetarako izateaz gain beste erabilera
batzuk ere badaude eta /edo baimendu badira ere.
Hala, ondoren esango diren eremu akustikoak mugatzea proposatzen da, aipatuko diren
irizpideen arabera:
* Etxebizitzak dauden eremu akustikoak.
“A” tipologiako eremuak dira, 2007ko urriaren 19ko Errege Dekretuak 5.1 artikuluan
araututakoak.
Haiek guztiak bizitegietarako dira gehienbat, baimendutako beste erabilera batzuk ere izan
arren.
Oro har eta salbuespenak salbuespen, honako tipologien zona orokorrek osatzen dituzte,
udalerriko zonakatze orokorraren markoan mugatuta:
- “A. Etxebizitzetarako zonak” tipologia desberdinetan, ondoren esango diren salbuespenekin.
- “F.1 Espazio libreen sistema”.
- “G.0 Ekipamendu komunitarioko zonak”, eremu akustikoetako beste modalitate batzuetan ez
daudenak. Hala, oro har, eremu modalitate honetan sartzen dira, gehienbat etxebizitzetarako
diren bilbeetan kokatutako ekipamendu orokorrak.
* Industriak dauden eremu akustikoak.
“B” tipologiako eremuak dira, 2007ko urriaren 19ko Errege Dekretuak 5.1 artikuluan
araututakoak.
Haiek guztiak industrietarako dira gehienbat, baimendutako beste erabilera batzuk ere izan
arren.
Oro har eta salbuespen txikiren bat salbuespen, honako tipologien zona orokorrek osatzen
dituzte, udalerriko zonakatze orokorraren markoan mugatuta:
- “B.- Jarduera ekonomikoen erabilera zonak”, bereziki industrialak edota hirugarren
sektorekoak barne.
- “H.0 Zerbitzuen azpiegitura zonak”.
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* Aisialdiko eremu akustikoak (olgeta eta ikuskizunak).
“C” tipologiako eremuak dira, 2007ko urriaren 19ko Errege Dekretuak 5.1 artikuluan
araututakoak.
* Osasun-etxe eta eskolak dauzkaten eremu akustikoak.
“E” tipologiako eremuak dira, 2007ko urriaren 19ko Errege Dekretuak 5.1 artikuluan
araututakoak.
* Komunikazio sistema orokorra (bide, trenbide, portu) eta hari egoki daitezkeen
ekipamenduak.
“F” tipologiako eremuak dira, 2007ko urriaren 19ko Errege Dekretuak 5.1 artikuluan
araututakoak.
Oro har, eremu hauek osatzen dituzte “E.1 Bide sare orokorra” y “E.2 Trenbide sare orokorra”
tipologietako zona orokorrak.
* Espazio natural lasaiak.
“G” tipologiako eremuak dira, 2007ko urriaren 19ko Errege Dekretuak 5.1 artikuluan
araututakoak.
Lurzoru hiritarrezina da ia guztia.
e.- Kalitate akustikoko helburuak eremu akustikoetan.
Helburu horiek dira aipatutako xedapenetan ezarritakoak, eta bereziki 2007ko urriaren 19ko
errege dekretuan datozenak, eta honen baitan, 14. eta hurrengo artikuluetan datozenak, eta
zortasun akustikoen erregulatzaileetan datozenak -7. artikulua eta hurrengoak-.
Halaber, gai horri buruz indarrean dauden udal ordenantzek edota sustatuko direnek
ezarritakoa beteko da.
B.- Zarata mapak, zortasun akustikoak eta ekintza planak
Indarrean dauden xedapenetan ezarritako kalitate akustikoko helburuak egiaz erdiesteko,
eremu akustikoen mugatzea osatzeko, beste neurri hauek hartu behar dira:
a.- Zarata mapak egitea.
Komunikazio azpiegiturei dagokienez, hiri honen kasuan eta haien eskumen-jabetzari begira,
mapa horiek honako hauek egin behar lituzkete:
* Andoaingo Udala, bere jabetzapeko bideetan.
* Gipuzkoako Foru Aldundia, bere jabetzapeko bideetan.
* ADIF edota Renfe, bere jabetza edota eskumeneko linea-trenbide sarean.
Gainera, Udalak sustatu egin behar du udalerri osoari buruzko zarata mapa.
Hori bai, komenigarria litzateke mapa horiek guztiak egitea abiapuntu bateratu batzuekin, eta
ahal den koordinaziorik handienarekin, inkomunikazioak sor ditzakeen arazoak saihesteko.
b.- Zortasun akustikoko zonen mugatzea.
Hau da zarata mapa horien eginkizunik nagusienetako bat.
Zona hauek mugatzeko, indarrean dauden xedapenek agindutakoa bete behar da. Nolanahi
ere, Elkarte Autonomoan zarata arloko xedapenetan agintzen denari kalterik egin gabe, uler
daiteke mugatze horiek egitea azpiegitura horietan eskudun diren Administrazioen lana dela,
eta Administrazio horiek sustatu beharreko zarata mapetan egin behar litzatekeela.
c.- Ekintza planak egitea.
Aipatutakoaren ildotik, plan horiek beharrezkoak dira kalitate akustikoko helburuak erdietsi ahal
izateko neurriak hartu eta betearazteko. Eta horretarako, definitu egin behar dituzte emisore
akustikoei aplikatu behar zaizkien neurri zuzentzaileak (azpiegiturak, jarduerak, makineria, eta
abar, kutsadura akustikoa sortzen dutenak).
C.- Babes akustiko bereziko zonak eta zonakako planak
Indarrean dauden xedapenetan ezarritako irizpideekin bat datozen zarata mapetatik eratorritako
ondorio zehatzei kalterik egin gabe, aurreko atalean aipatu direnak, egin beharreko zarata
mapak azpimarratu egin beharko du gaur egun udalerrian zein partetan dagoen kutsadura
akustikoa, kalitate akustikoko helburuak gainditurik, justifika dezaketenak babes akustiko
bereziko zonak mugatzea, eta ahal dela erabakiz gero, zonako plan bereziak egitea. Hori izan
daiteke udalerri osoaren edo zati baten kasua, bide eta trenbide azpiegiturekin mugakide diren
zonetan.
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Hala, behar diren neurriak hartu beharko dira, eremu akustikoetako kalitate akustikoko
helburuak betetzen ez diren eremuetan ere (zortasun akustikoko zonak, babes akustiko
bereziko zonak, eta abar), bete daitezen gutxienez eraikuntzetako barru bizitegietarakoan
kalitate akustikoko helburuak.
D.- Beste auzi batzuk
Aurreko B eta C ataletan aipatutako eginkizunak berezituta gauzatu behar dira hirigintza
planeamenduan, Plan Orokor hau barne.
Hori bai, mugatutako eremu akustikoei gainjartzen bazaie, batetik, egin beharreko zarata
mapetatik eratorritako zortasun akustikoko zonak, eta bestetik, mapa horien gainerako
ondorioak, kasu bakoitzean dagoen arazo akustikoaren diagnostikoa egin edota osatu ahal
izango da.
Eta diagnostiko hori osatu egin beharko da, beharrezko neurriak hartuz, bai azpiegituren
garapen eta gauzatzearekin batera, bai ekintza planak eratuz, bai hirigintza planeamenduan,
edo modu osagarrian mekanismo horien guztien bidez.
XV.- INGURUMENA HOBETZEKO EREMUAK
A.- Identifikazioa
Ingurumena Hobetzeko Eremuak bi eratako espazioak hartzen dituzte, berezkotasun eta
ezaugarrien arabera:
* Baso kaltetuak, sastraka sailak eta lurzoru marginalak, balio natural handiagoko eremuen
barruan edo ondoan daudelako, ontzat hartzen direnak kalitate handiago baterantz daukan
bilakaeragatik.
* Zona kaltetuak, jarduketa antropikoen eraginagatik, berrezarpen jarduketa eskatzen
dutenak, bistari inpaktua egiten diotelako. Zona hauetan sartzen dira dauden harrobiak, bai
martxan daudenak eta bai utzita daudenak, eta zabortegi aktibo eta pasiboak.
“D.2.- Ingurumena hobetzea” zona orokorra eratuz mugatzen dira berariaz harrobiak, berezituz
haien baitan zehazki erauzteko diren espazioak.
B.- Plan Orokorreko proposamenak
Plan Orokorrak aitortu eta jasotzen du ingurumen hobekuntzako asmoa duten eremuen
existentzia eta interesa, “D.2.- Ingurumena hobetzea” erabilera orokorreko zona izena emanez,
harrobien eremuena alegia, aktibo daudenena eta ez daudenena.
“II.3.Zonakatze
orokorra. Udalerria” planoan jasotzen da haren mugaketa.
Eremu hauetan sartuta dauden lursailen hirigintza erregimen orokorra hau da, Plan Orokor
honetan ezarrita dagoena, berariaz mugatutako zona orokorrarentzat; osatuta edota doituta
dago behar den neurrian, baldintzatzaile gainjarriek eragindako espazio edota elementuen
iraupena edota zuzenketa bermatzeko.
Eremu hauetan jarduteko irizpide orokorra hau da, kalitate maila handiagorako ekintzak
prestatzea.
Berreskuratze lanak egite aldera, indarrean dauden xedapenetan, dagokionean, ezarritako
irizpideen arabera ekingo zaio, eta prestatu eta gauzatu egingo dira helburu horrekin sustatuko
diren planak.
XVI.- KUTSAGARRI IZAN DAITEZKEEN LURZORUAK
A.- Identifikazioa
Lurzoru eta eremuak dira; ezaugarri eta baldintzatzaileen arabera, errespetatu egin behar
dituzte 2005eko otsailaren 4ko lurzoruaren kutsadura prebenitu eta zuzentzeko Legean
ezarritako esku-hartze neurriak.
Baldintzatzaile honek eragindako lurzoruak hauek dira, irailaren 30eko 165/2008 Dekretuan
datorren zerrendakoak; lurzorua kutsa dezaketen jarduera edo instalazioak jasaten dituzten edo
jasan dituzten lurzoruen inbentarioa dakar zerrendan.
Zabortegi, betelan eta industri bereziek kaltetutako zonak “C.8.- Kutsagarri izan daitezkeen
lurzoruak” hiri antolamendura gainjarritako baldintzatzailean sartzen dira, “II.5.1.- Hiri
antolamenduari gainjarritako baldintzatzaileak” planoan marraztuta.

AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN – ANDOAINGO UDALA

23

ANDOAINGO PLAN OROKORRA
2011ko Apirila

INGURUMENAREN IRAUNKORTASUNARI BURUZKO TXOSTENA

Kutsagarri izan daitezkeen lurzoruen inbentarioan leku bat sartzeak ez du esan nahi, nahi eta
nahi ez, kutsatuta dagoenik. Baina arreta emateko dei bat da, hirigintza arloan aldaketaren bat
egiten bada, behartu egiten du zenbait lan eta ikerketa egitera. Lan horiek egiterakoan, lurzorua
kutsatuta dagoela aurkitzen bada, kutsadura kendu behar zaio derrigorrez, eta azkenik
“lurzoruaren kalitate adierazpena” eman behar du Eusko Jaurlaritzak, agertzen duena lurzorua
ez dela mehatxu jendearen osasunerako eta ingurunerako.
B.- Plan Orokorreko proposamenak
Plan Orokorrak bere baitan hartzen du kutsagarri izan daitezkeen kokapenen berri. Horiek
guztiak “C.8.- Kutsatuak egon daitezkeen lurzoruak” hiri antolamenduaren baldintzatzaile
gainjarri gisa identifikatzen dira. “II.5.1.- Hiri antolamenduari gainjarritako baldintzatzaileak”
planoan marraztuta dago haren mugapena.
Hala, aipatutako eremuetan, jakingarri horiek arautzen dituzten xedapen, plan eta proiektuetan
ezarritako irizpideei jarraitu behar zaie, eta bereziki Euskadiko lurzoruaren kutsaduraren
prebentzio eta zuzenketako 2005eko otsailaren 4ko Legean ezarritakoei.
Aurrean esandakoak kontuan hartuz, hirigintza erregimen orokorra, eta dagokionean,
xehekatua, Plan Orokor honetan jarri dena kutsagarri izan daitezkeen lurzoruak kokatzen diren
sailetarako, osatutzat har daiteke, aipatutako irizpideak aplikatu direlako.
Esandakoaren arabera, irizpide horietatik eratortzen den betebehar bat lurzoruaren kalitatearen
deklarazioa egitea da, besteak beste “kalifikazio aldaketa egiten bazaio, kutsagarri izan
daitekeen jarduera edo instalazioa jasan duen edo jasaten duen lurzoru bati”. Lege horren
“17.5” artikuluan adierazitakoaren arabera, aipatutako deklarazioa eman egin behar da
suposamendu horretan “lurzoruaren kalifikazioaren behin-betiko onarpena baino lehen, aurretik
udaletxeari eskatuta”.
Aurrekoa osatuz, komenigarri litzateke azterketa-diagnostiko zehatz zorrotz bat egitea, berretsi,
doitu edota osatzeko IHOBEren inbentarioa, bai bertan kokaleku batzuk sartzea justifikatzeko,
bai aztertzeko komeni den ala ez inbentario horretan sartzea gaur hortik kanpo dauden
kokapenak.
XVII.- INTERES ARKEOLOGIKOKO EREMUAK
A.- Identifikazioa
Badira Andoaingo udalerrian interes arkeologikoa duten elementuak, herri barruan eta
inguruetan banatuta.
Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak emandako informazioaren arabera, zerrenda honako hau da,
kasu guztietan kontserbatuz administrazio horrek emandako zerrendan datorren zenbaketa:
Monumentu multzo kategoria daukaten ondasun kulturalen erregistroan inskribatutako zona
arkeologikoak:
Estazio megalitikoak Gipuzkoako Lurralde Historikoan. Ekainaren 24ko 137/2003 Dekretua.
2.003ko uztailaren 8ko EHAA, 133. zk.
1.Andatzako estazio megalitikoa, 3 zk.
* 31.- Belkoaingo trikuharria
2.Onddi-Mandoegiko estazio megalitikoa, 21 zk.
* 32.- Usabelartzako monolitoa
* 33.- Etenetako cromlecha II
Euskal Autonomia Erkidegoak balizko arkeologia gune deklaratu dituen zona arkeologikoak:
Kultura, Gazteria eta Kirol Saileko sailburuordearen 1997ko irailaren 23ko erabakia. EHAA
195. zka, 1997ko urriaren 13koa.
* 1.
Lizaurko San Martin Eliza/ Elizetxe –E* 2. Elizgarate o Jeneralanea baserria –B* 3. Serorategi baserria –A* 4. Elizalde Haundi baserria –A* 5. Ikutza Berri baserria –A* 6. Buruntza-Etxeberri baserria –A* 7. Irigoien Ospitale Etxea –A-
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* 8. Berrozpe dorretxea –B* 10. Arizmendi Aundi baserria –A* 11. Garagorri baserria –A* 12. Urrillondo baserria –A* 13. San Martin de Tours-eko eliza –A* 14. Herriko Etxea -Udaletxea –A* 15. Sagarmendi baserria –A* 16. Leizaurgo dorrea- Jáuregui baserria–A* 17. Zumeako Santo Kristo tenplua/ Santo Kristo/ Lizaurko Santa Kruz –B* 19. Cordoba baserria –B* 20. Errota baserria/ Azelain edo Sorabilla errota –B* 21. Arbitza baserria –A* 22. Ballestagin baserria –A* 24. Aitzbeltz Telegrafo Dorrea –A* 25. Iztuitzako dorretxea –B- (Z.P.tik atera. Zundaketak barruan eta kanpoan)
* 28. Goiburuko San Martin ermita –A* 29. Olaberria burdinola (gaur baserria) –DProposatutako zona arkeologikoak, EAEn monumentu eta monumentu multzo izendatzeko:
* 34. Buruntzako herrixka –EB.- Plan Orokorreko proposamenak
Plan Orokorrak aitortzen du badirela aipatutako elementu eta interes zona arkeologikoak. “C.1.Babestutako natur espazioak eta interes bereziko elementuak”, hiri antolaketaren
baldintzatzaile gainjarritzat hartzen dira. “II.5.1.- Hiri antolamenduari gainjarritako
baldintzatzaileak” planoan datorrena da haien kokapena edota mugaketa.
Aipatutako zona eta elementuak Plan Orokor honen Katalogoan sartzen dira. Bertan esaten da
hori izango dela aipatutako “Balizko Arkeologia Guneen” tratamendua, egin beharreko
azterketek erakusten dutenean zona haietakoren bateko parte direla.
Haien erregulazio eta tratamendu erregimena, indarrean dauden xedapenetan ezarritako
irizpideetatik eratorritakoa da.
Hala, elementu eta zona hauek guztiak 1990eko uztailaren 3ko Euskal Kultur Ondare Legean
datozen aurreikuspenetan agindutakora makurtuko dira.
Halaber, kultur ondasun izendatzen dituzten xedapenetan dauden irizpideek esandakoa bete
behar dute, izendapena gertatu bada.
Bestalde, Balizko Arkeologia Guneek bete egin behar dute erregulatzeko eta tratatzeko
dauzkaten irizpideak, urriaren 8ko dekretuan datozenak, hauen erabaki erregimena arautzen
baitute, eta Lege haren 49. artikuluan datozenak.
Ondorioz, Plan Orokor honetako hirigintza erregimen orokorra, eta dagokionean, xehakatua,
aipatutako elementu eta zonak kokatzen diren lursailetan, ulertu behar da doituta edota osatuta
daudela, aipatutako irizpideak aplikatzearen ondorioz.
XVIII.- KATALOGATUTAKO HIRIGINTZA ONDAREA
Interes kulturala duten ondasun eta elementuak gordetzea eta helburu hori iristeko behar diren
neurri egokiak hartzea da Plan orokor honen beste helburu berariazko bat.
Desberdinak izanik, bereizi egiten dira ondoren esango diren ondasun eta elementuak, eta
haien tratamendurako irizpide orokorrak hartzen dituzte kontuan, halaber esango direnak:
* Interes historiko-artistiko-arkitektonikoa daukaten espazio eta elementuak.
Zerrenda, Plan Orokor honen “Katalogoan” erakutsitakoa da.
Horien tratamendurako irizpideak dokumentu horretan bertan eta indarrean dauden
xedapenetan adierazitakoak dira.
* Interes arkeologikoa duten espazio eta elementuak.
Zerrenda, Plan Orokor honen “Katalogoan” erakutsitakoa da.
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dokumentu horretan bertan eta indarrean dauden

XIX.- ARRISKU NATURALAK
Udalerrian kontuan hartu beharreko arrisku naturalak honako hauek dira:
A.- Uholdeak izateari lotutako arriskuak
Arazo horrek eragindako eremuak “II.5.1.- Hiri antolamenduari gainjarritako baldintzatzaileak”
planoan adierazitakoak dira, “C.7.- Uholde-arriskuko zonen mugapena” baldintzatzailea kontuan
izanik.
B.- Arrisku teknologikoak
Balizko arriskuak udalerrian dauden komunikazio azpiegitura handiek sortutakoak dira:
- N-1 errepidea: lurzoru hiritarreko zenbait eremuri eragiten die gaur egun, eta gainera ibilbide
korapilotsua du (istripuak etengabe gertatzen diren tarteak). Lehenago esan den bezala,
etorkizun hurbil ,samarrean, errepide hau gehienbat herrigune urbanizatutik kanpo geratuko da,
eta beraz gaur egungo egoera hobetuko da. Nolanahi ere, eragina izango du lurzoru hiritar eta
lurzoru hiritarrezineko parte batzuetan.
- GI-131 errepidea: gaur egun egiten ari dira errepide garrantzizko honen saihesbidea, oraingo
herri barruko tartea albo batera uzten duena.
- Madrid-Irun trenbide-sarea: gehienbat lurzoru hiritarrean doa, neurriak hartu beharko dira
eragindako eremuen osotasuna begiratzeko, lekuz aldatu edota moldatzea ezinezkoa baita.
- Bide-sare hiritarra: badira gaur egun eta hala izango dira, zenbait tarte herrigunetik pasatzen
direnak, industrietara doazen ibilgailu astunen trafikoa jasaten dutenak. Baldintza horiek aldatu
eta hobetu egingo dira, aipatutako errepideak egindakoan eta neurri egokiak hartzen direnean
herri barruko tarteetan segurtasun baldintzak hobetzeko: trafikoa moteltzea, arboladun
bizitegiak behar bezala bereiztea...
XX.- HIRIGINTZA GARAPENEN ERAGINA, LANDA-LURZORU ETA UR KONTSUMOAN
XX.1.- Hirigintza garapen berriek ekarriko dituzten beharrak urari dagokionez
3
Baltzusketako egungo ur deposituak 11.000 m ko gaitasuna du, eta hori aski da gaurko
garapenak hornitzeko, baina ez da nahiko egin nahi diren guztiak hornitzeko.
Aurreikusita dago laster hura erregulazio depositu bihurtzea, eta behar den ura Ibiur urtegitik
hornituko da, Baliarrain herritik alegia, eta hortaz bermatuta geratzen dira oraingo eta geroko ur
hornidurak.
XX.2.- Hirigintza garapen berriak eta hauen eragina lurzoruan, baliabide natural baita
Plan Orokorrean jasotako hirigintza garapen berriek hiriko ingurune naturalean lehendik sartuta
dauden lurzoruetan eragiten dute, eta beraz inguru hiritarra hedatu egiten da.
Aipatutakoaren arabera, lurzoruaren garrantzi estrategikoak, baliabide naturala baita, justifikatu
egiten du eragin eta inpaktu horien ebaluazio berariazkoa, gutxienik ezagutzeko –bai zer diren
eta bai hiriaren bilakaera zer izango den- eta behar denean, neurri zuzentzaile edota
konpentsatzaileak hartzeko.
Kasu horretan, ebaluazioa egiteko ondoren esango diren abiapuntuak hartuko dira:
* Hiriko ingurune hiritartzat hartzen da lurzoru hiritar eta hiritargarrien multzoa, eta lurzoru
hiritarrezin izanda, sartzen direnak, hirigintzako kalifikazioa egitean, hiriko sistema orokorren
sarea osatzen duten izaera hiritarreko zona orokorretan.
Plan Orokor horretan, zona orokor horiek honako hauek dira zehazki:
- “E.1 Bide-sareen sistema orokorra” zona.
- “E.2 Trenbide-sareen sistema orokorra” zona.
- “H Zerbitzuen azpiegiturak” zona.
* Aurrekoaren arabera, hiriko ingurune naturaltzat hartzen da lurzoru hiritarrezinek osatutako
multzoa, salbuespen bakarra izanik hauek: hirigintza kalifikazioan izaera hiritarreko zona
orokorretan sartuta daudenak, hiriko sistema orokorren sarean parte izanik.
* Aldaketa eta bilakaera ezagutze aldera, kontuan hartzen dira hiru une.
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Lehena 1995 urtea da, eta orduko Antolamendu Arauak eta hauen proposamenak dauzka
erreferentziatzat.
Bigarrena 2007ko amaiera da eta erreferentzia du une hartan indarrean zegoen hirigintza
planeamendua; hau da, 1995eko Plan Orokorra, ordura arteko aldaketa eta garapenekin.
Hirugarrena eta azkena, 2008 urtea da, eta Plan Orokor hau eta honen proposamenak ditu
erreferentziatzat.
Hiru une horien arteko analisi konparatuari esker, hiriaren bilakaera azter daiteke, 1995 eta
2008 artean.
* Aurreko abiapuntuetatik eratorritako analisia desberdina da hiriaren artifizialtze prozesuaren
analisitik, azken hau alde materialetik ulertzen bada behinik behin.
Hala, artifizialtze prozesu horren analisiak eskatu egingo luke hiriko aldaketak ebaluatzea, ez
hirigintza sailkapenaren aldetik eta haren ondorioen aldetik, baizik eta funtsean, besteak beste,
urbanizazio eta eraikuntzaren exekuzio materialarenetik, era guztietako azpiegitura hiritarrak
barne.
Eta horrek esan gura du, oinarrian, besteak beste, hau onartzea: hiriko eremu hiritar eta
hiritargarrietan badira lurzoru ez artifizialduak, eta halaxe egongo dira urbanizatu eta eraiki arte;
eremu hiritar eta hiritargarri horiexetan aukera egongo da lurzoru ez artifizialduak egoteko,
nahiz eta urbanizazio eta eraikuntza obrak egin, beti ere haiek mantendu eta/gorde badira;
hiritarrezin diren sailak, izaera hiritarra duten sistema orokorretara zuzendutakoak, ezin dira
artifizialdutzat hartu, bertan proiektatutako azpiegiturak gauzatu artean; lurzoru hiritarrezin gisa
sailkatutako gainerako lursailetan ere badira lurzoru artifizialduak, urbanizazio eta eraikuntzaren
egoera materialari dagokionez; eta abar.
Gainera, artifizialtze prozesuaren analisiak hura egiteko irizpideak eskatzen ditu aurretik,
jakinik, suposamendu batzuen berezitasuna, eta horien tratamendurako urratsak definitzeko
beharra. Hala, aurreikusitako parke handiak aztertu behar dira, artifizialdutzat hartuko diren ala
ez. Une honetan ez da erabaki behar ezer horri buruz, galdera horiei erantzunez; soilik era
horretako gaietan dagoen arazoa erakutsi nahi da eta lanerako urratsak behar den
zorroztasunez definitzeko beharra.
Era horretako zirkunstantziekin osatutako testuinguruan, eta konplexutasunari begira, hiriaren
artifizialtze materialaren prozesuaren analisia, aipatutako ikuspegitik begiratuta, dokumentu
honen zeregin eta aukeretatik haratago doa. Horregatik, dagokionean eta egoki irizten bazaio,
eta egingarri, analisi hori egitea Plan Orokor honetako proposamenak exekutatzeko prozesura
igorriko da. Hori bai, era horretako analisi batek zentzua izango luke soilik, denboran era
jarraituan egiten bada, eta etengabe eguneratuz.
Horregatik, une honetan eskatutako analisia neurri handi batean hirigintza sailkapeneko
proposamenetan sostengatzen da. Izan ere, uler daiteke proposamen hauek lotuta daudela
etorkizuneko artifizialtze prozesuen aukerari, eta era horretako errealitatea finkatzeari.
Ondoren jarri dugun koadroan agertzen da aipatutako bilakaera, esandako hiru une horiena.
Motak/zonak
Lurzoru hiritarra
Lurzoru hiritargarria
Lurzoru hiritarrezina
Sistema orokorrak
Inguru hiritarra guztira
Gainerako lurzoru hiritarrezina
GUZTIRA UDALERRIA

1995 (1)
m²
1.688.254

%
6,23

2006 (2)
m²
1.607.951

%
5,95
0,55

2008 (3)
m²
1.760.748
1.004.964
881.131

%
6,51
3,76
3,25

265.800

0,99

150.359

1.954.054
25.109.601
27.063.655

7,22
92,78
100,0

1.758.310
25.305.345
27.063.655

6,50
93,50
100,0

3.646.843
23.416.812
27.063.655

13,52
86,48
100,0

(1) Zutabe hauetan dauden datuek 1995eko Antolamendu Arauetan daukate jatorria, behinbetiko onarpenaren unean.
(2) Zutabe hauetan dauden datuek 2006ko Antolamendu Arauetan daukate jatorria; 1995eko
Antolamendu Arauetan oinarritzen da eta ondoren aldaketak izan ditu eta garatzeko planak
onartu dira aldi horretan.
(3) Zutabe hauetan dauden datuek jatorria Plan Orokor honetako proposamenetan dute.
Proposatutako hirigintza garapen berriek eragindako landa-zonako lursailak izanik, orain arte
esandakoa osatu egin behar da, bi eratan.
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Alde batetik, garapen horiek eragindako lursail alubialen hirigintzako sailkapena
osatu egin behar da, ahal dela, iraun dezan, honekin: planeamendu xehekatuan edo
urbanizazio proiektuetan edo bietan ezartzea behar diren neurriak, bateratzeko sailkapen hau
eta bertan ahalik eta aldaketarik txikienak sartzea, ahalik eta gehien murriztuz bide, urbanizazio
eta abarrek egindako kalteak.
Bestetik, urbanizazio eta eraikuntza obra proiektuek saiatu egin behar dute, ahal dela, bereziki,
baldintza edafologiko bereziko lurzoruak mantentzen, eta izaera horretako lurzoru soberakinak
ebaluatzen.
Halaber, soberakin horien tratamendua egokitu behar da hartaz Plan Orokor horretan bertan
proposatzen diren irizpideetara, -dokumentu honetan dator plana-, eta garatzeko sustatuko
diren beste plan, proiektu eta abarretan datozenetara.
XXI.- PLAN
OROKORRAREN
PROPOSAMENETATIK
INGURUMENAREN GAINEKO ERAGINAK

ATERATZEN

DIREN

XXI.1.- Sarrera
Plan Orokorreko proposamenetatik eratorritako ingurumen inpaktuen analisiak justifikatu egiten
du aurretik zehaztea analisi hori egiteko irizpide edota metodologia, inpaktuak argi eta
sistematikoki agertzeko.
Proposamen horien neurriak eta hedadurak, eta haien jatorri, izate eta helmen desberdinak
justifikatzen du.
Kasu honetan, bi lan oinarrizkoen abiapuntu edo erreferenteak kontuan hartuz egiten da analisi
hori.
* Aipatutako proposamenek eragindako hiriko eremuak identifikatzea.
* Aztertu beharreko gaiak ezartzea, ondorioztatu ahal izateko adierazitako proposamenek ba
ote duten inpakturik eurekin. Aipatutako gaiak 4. atalean datozenak dira.
Nolanahi ere, bi erreferente horiekin batera, kontuan hartu behar da proposamenak oso jatorri
desberdinekoak direla, eta hala, honako modalitateak bereiz daitezke:
* Goragoko mailakoak izanik, Plan honek bere egin behar dituen xedapen edota tresnetan
oinarritutako proposamenak. 2003ko uztailaren 22ko Dekretuan azaldutakoaren arabera, zeinak
arautzen duen ingurumenaren gaineko ebaluazio bateratuaren prozedura, esan daiteke
proposamen horiek izan direla edota izan behar dutela ingurumeneko ebaluaziogai, Plan
Orokorretik gorako maila hierarkikoetan.
* Plan berria onartu aurretik indarrean zegoen hirigintza antolamenduan jatorria duten
proposamenak, eta plan berriak finkatzen dituenak.
* Proposamen berriak, jatorria dutenak hiriko Plan Orokor berrian. Oro har, salbuespenak
salbuespen, esan daiteke proposamen horiek osatzen dutela une honetan proposatutako
analisiaren arreta gune nagusia.
XXI.2.- Proposatutako eremuen zerrenda
Plan Orokorreko dokumentuan dauden proposamenak jarri dira zerrendan, ez dira denak
analisigai, zeren lehen esandako modalitateak sartzearen ondorio baitira.
1.- Hirigintza garapen puntualak. Hiri berrikuntza:
Etxebizitzetarako erabilera:
* 5 HEA.- Ama Kandida
Dagoen
garapena
aldatzea.
Erabilera
aldaketa.
* 7 HEA.- Kamio Berri
Dagoen bilbea betetzea
* 12 HEA.- Zumea
Dagoen bilbea betetzea
* 15 HEA.- Exteberrieta
Dagoen garapena aldatzea
* 18 HEA.- Izturitzaga
Dagoen bilbea betetzea
* 23 HEA.- Bazkardo
Dagoen garapena aldatzea Erabilera aldaketa
* 24 HEA.- Eguzkialde
Dagoen garapena aldatzea
Analisi xehakatua egin behar da, Ama Kandida, Eguzkialde eta Bazkardo proposamenetan,
dauden garapenak funtsean aldatzea dakartenez; gainerako jarduketek hiri berrikuntza
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eskatzen dute, dauden etxebizitzetarako erabilerak aldatuz edota betez, ez direlako egoki
jotzen edo oso kontserbazio egoera txarrean daudelako, eta etxebizitzetarako baldintza egokirik
ez dutelako. Nolanahi ere, azterketa modu bateratuan egiten da lurzoru hiritar guztian, aurretik
ere badirelako.
Jarduera ekonomikoen erabilerak:
* 27 HEA.- Inquitex
Dagoen garapena aldatzea
* 32 HEA.- Ikutza
Dagoen bilbea betetzea
* 34 HEA.- Martin Ugalde
Baliokidetutako indarreango planeamendua
* 35 HEA.- Ziako
Baliokidetutako indarreango planeamendua
* 36 HEA.- Krupp
Baliokidetutako indarreango planeamendua
* 37 HEA.- Krafft
Baliokidetutako indarreango planeamendua
* 38 HEA.- Larramendi
Dagoen bilbea betetzea
* 38 HEA.- Leizotz
Baliokidetutako indarreango planeamendua
* 40 HEA-. Olaburu-Lizarkola
Dagoen garapena aldatzea
Ez dira xehetasunez analizatuko jarduera ekonomiko erabilera duten lurzoru hiritarreko
proposamenak, ez baitute aldaketa apartekorik gaurkoarekin alderatuz.
Jarduketa publikoak:
* Allurralden ekipamendu eta espazio libreak berritu edota zabaltzea.
* Barne bide-sarea berritzea.
* Lurpeko aparkalekuak egitea.
* Espazioak berreskuratzea, espazio libreetarako erabiltzeko.
Jarduketa hauek ez dira garrantzizkoak analisi mailan, gainera guztiak jarduketa publikoak dira.
2.- Proposatutako eremu berriak:
Etxebizitzetarako erabilera:
* 43 HEA.- Baltzusketa
* 44 HEA.- Agirialai
* 45 HEA.- Manterola
Jarduera ekonomikoen erabilerak:
* 47 HEA.- Ballestagin
Baliokidetutako indarreango planeamendua
* 48 HEA.- Illarramendi
* 49 HEA.- Igerategi
* 50 HEA.- Aritzaga
* 51 HEA.- Antzizu
* 52 HEA.- Bordaberriazpi
Espazio libreak:
* 42 HEA.- Garro parkea
* 55 HEA.- Erroitz parkea
* 56 HEA.- Allurralde parkea
Ekipamendua:
* 54 HEA.- Dorrontxola Berri
Eremu honetan ingurumen eragineko azterketa berezi bat egingo da, garapena hasterakoan,
landa-gunean dagoelako eta erabilera berezia eman nahi zaiolako.
3.- Udalaz gaindiko jarduketak, ingurumen ebaluazioa egin behar da, Plan orokor honen
gaineko mailetan:
* GI-131 errepidearen saihesbidea
* N-1 errepidearen saihesbidea
* Abiadura handiko trena
* RENFEko instalazioak berritzea
4.- Plan orokorretik ateratzen den lurzoru hiritarrezina
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XXI.3.- Analizatu beharrekoak
Analizatu beharrekoak ondoren esango ditugunak dira:
BALIABIDE NATURALAK
Ubideak
Akuiferoen urragarritasun handia
Espazio naturalak
Landaretza
Fauna
Lotura ekologikoa
Ura
Lurzorua –lurzoru berrien urbanizazioaNEKAZARITZA PRODUKTIBITATEA
Nekazaritza balioko lurzoruak edota ustiapen
estrategikoak
BALIABIDE KULTURALAK
Hirigintzako ondare historiko-arkitektonikoa
ERAGIN SOZIALAK
Etxebizitza eskaria
Jarduera ekonomiko eskaria
Desalojoak
Mugikortasuna-irisgarritasuna
ERATORRITAKO ARRISKUAK
Arrisku geoteknikoak
Uholde-arrisku maila
Inguruko zarata, sosegua
Hondakinak, lurren balantzea
Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak
Arrisku teknologikoak
XXI.4.- Eragin edo inpaktuak balioesteko metodologia
Lehenbizi identifikatu egin dira ingurunean egiten diren alterazioak, Plan orokor honetako
proposamenen jarduketek eragindakoak. Bigarrenik, sortutako inpaktuen karaketerizazio bat
egin da, Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998
Legearen 45. artikuluan xedatutakoaren arabera, eta Ingurumenaren gaineko Ebaluazioaren
ekainaren 28ko 1302/1986 LED gauzatzeko erregelamenduaren arabera.
Inpaktuen identifikazioa egin ostean, karakterizatu egin dira 1131/88 EDan adierazitakoaren
arabera: izaera, ekintza mota, iraupena, eta abar. Ondoren sailkatuko dira sortutako inpaktuak,
zor zaien balioa emanez: onargarria, garrantzi txikikoa, garrantzi handikoa eta larria.
Inpaktuen karakterizazioa 1131/1988 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera egin da, honako
irizpideen bidez:
* Izaera
Jarduketa egin aurretik egoera positiboa edo negatiboa den esaten du. Jarduketa mesedegarria
edo kaltegarria den adierazten du. Inpaktu positibotzat hartzen da, hartzat daukatena bai
komunitate tekniko zientifikoak eta bai herritarrek oro har, kostu eta onura orokorrei begiratuz
eta jarduketa horren kanporatzeak kontuan hartuz. Inpaktu negatibotzat hartzen da natura
balioaren galera dakarrena, estetikoa – kulturala, paisajistikoa, produktibitate ekologikoa- edo
kutsaduraren eragin handiagoa duena, higadurarena edo bete-lanarena, eta beste arrisku
batzuena, herri bateko egitura ekologiko-geografikoarekin, izaerarekin eta nortasunarekin bat
ez datorrena.
* Ekintza mota
Deskribatu egiten du nola eragiten duen ingurumeneko elementu edo ezaugarrietan: inpaktua
zuzena den, zeharkakoa edo beste batzuekin batera gertatzen den.
* Iraupena
Irizpide hau inpaktuak dirauen denbora eskalari buruzkoa da; aldi batekoa izan daiteke
(aldaketa ez iraunkorra gertatzen da, agertzeko zehatz edo kalkula daitekeen epearekin) edo
behin-betikoa (lekuan dauden harreman ekologiko edo ingurumenekoen sistemen egitura edo
funtzioan kalte iraunkorra esan nahi du).
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* Momentua
Inpaktua gertatzen den momentua esan nahi du. Epe laburreko, ertaineko eta luzeko efektua
deitzen da, hurrenez hurren, urte beteko epean, bost urtekoan edo luzeagokoan agertzen bada.
* Sinergia
Efektuak konbinatzea esan nahi du, handiago bat sortzeko; kasu honetan inpaktu bakunak,
metakorrak eta sinergikoak daude. Efektu bakuna ingurumen aldagai bakarrean agertzen dena
da, edo jarduteko modua bakarkakoa duena, efektu berririk sortu gabe, metakor izan barik eta
sinergia barik. Efektu metakorra, denbora pasa ahala eragileak egoera larriago egiten duena
da, ez dagoelako kaltea egin ahala kentzeko mekanismorik. Efektu sinergikoa, zenbait eragilek
batera egiten dutena da, bakarka egingo luketena batuz baino handiagoa.
* Itzulgarritasuna
Kontuan hartzen du jarduketa egin aurreko egoerara itzultzeko zailtasuna edo ezintasuna.
* Berreskuragarritasuna
Inpaktu berreskuragarria egiten duen kaltea ken daitekeena da. Aitzitik, inpaktu
berreskuraezinean, kaltea edo galera ezin dira konpondu edo birjarri, ez berez eta ez gizakiak
lan eginda.
* Neurri zuzentzaileen existentzia.
Kontuan hartzen du ia praktika edo neurri zuzentzaileak noiz har daitezkeen, inpaktua txikitu
edo ezeztatzeko.
Inpaktu motak adierazi ostean, inpaktu negatiboen balioespena egin da, inpaktu maila honen
arabera:
* Onargarria
Inpakturik eza edo berehala berreskuratzea jarduera uzten denean. Ez du behar praktika
babesle edo zuzentzailerik.
* Esangura txikikoa
Berreskurapenak ez du behar praktika babesle edo zuzentzaile intentsiborik, eta hasiera batean
zeuden ingurumen baldintzak lortzeak denbora eskatzen du.
* Esanguratsua
Inpaktuaren neurriak eraginda, ingurumeneko baldintzak berreskuratzeko, praktika babesleak
egokitu behar dira. Berreskurapenak, nahiz eta praktika horiek izan, denbora luzea eskatzen
du.
* Larria
Neurria onargarritik gorakoa da. Ingurumeneko kalitatea etengabe galduz doa, eta ezin da
berreskuratu, nahiz eta neurri babesle eta zuzentzaileak hartu.
Jaso dira halaber inpaktu positibo edo mesedegarriak. Inpaktu hauei buruz, balioespena
mugatu egin da haien presentzia identifikatzera, mesedearen magnitudeak edo maila
berezituak zeintzuk diren esan gabe.
XXI.5.- Lurzoru hiritarrean egiten den antolamenduaren eraginez sortutako inpaktuen
analisia. Hiri eraldaketa.
Sarrera:
Inguru hiritarraren azalera guztira 1.610.388 m² da, egungo eremu guztiak kontuan hartuz.
Multzo horretatik, orain proiektatutako jarduketek eragindako eremuak edo eremu zatiak –
hauetara zabalduko da analisia-, ondorengo zerrendan datozenak dira.
Batik bat etxebizitzetarako diren eremuak edota azpieremuak:
* Ama Kandida –5 HEA-: etxebizitzetarako izango da, oraingo erabilera industrialak kenduta,
jarduketa sartuz gaurko bilbe hiritar erresidentzialean; aurreikuspenak osatuz behar diren
zuzkidurekin, espazio libreak, ekipamenduak, bide berriak, eta abar. Azalera hau da: 36.058 m².
* 7.1 JT. Kamio Berri –7 HEA.- Kamioberri eremuko azpieremua-: herriguneko zonan dagoen
bilbea betetzea, etxebizitzetarako. Jarduketaren azalera 6.974 m² exekutatzea da, Kamioberri
eremuan sartuta 8.208 m² delarik azalera guztira.
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* 12.5 JT Ezkerrenea –12 HEA.- Zumea alderdiko azpi-alderdia-: herriguneko zonan dagoen
bilbea betetzea, etxebizitzetarako. Jarduketaren azalera 4.426 m² exekutatzea da, Zumea
eremuan sartuta 28.903 m² delarik azalera guztira.
* Etxeberrieta –15 HEA-: etxebizitzetarako izango da, oraingo erabilera etxebizitzetarakoak
kenduta, jarduketa sartuz gaurko egoitza bilbe hiritarrean; aurreikuspenak osatuz behar diren
zuzkidurekin, espazio libreak, ekipamenduak, bide berriak, eta abar. Azalera hau da: 15.715 m².
* Izturitzaga –18 HEA-: etxebizitzetarako izango da, oraingo erabilera etxebizitzetarakoak
betez, jarduketa sartuz gaurko egoitza bilbe hiritarrean; aurreikuspenak osatuz behar diren
zuzkidurekin, espazio libreak, ekipamenduak, bide berriak, eta abar. Azalera hau da: 22.587 m².
* Bazkardo –23 HEA-: etxebizitzetarako izango da, oraingo erabilera industrialak kenduta,
jarduketa sartuz gaurko egoitza bilbe hiritarrean eta jarduera ekonomikokoan; aurreikuspenak
osatuz behar diren zuzkidurekin, espazio libreak, ekipamenduak, bide berriak, eta abar. Azalera
hau da: 75.338 m².
* Eguzkialde –24 HEA-: etxebizitzetarako izango da, oraingo erabilera etxebizitzetarako
guztiak kenduta, jarduketa sartuz gaurko egoitza bilbe hiritarrean; aurreikuspenak osatuz behar
diren zuzkidurekin, espazio libreak, ekipamenduak, bide berriak, eta abar. Azalera hau da:
10.054 m².
Batik bat jarduera ekonomikoetarako izango diren eremuak:
* 27.1 JT Inquitex –27 HEA alderdiko azpi-alderdia-: jarduera ekonomikoak dituzten
eraikuntzetako batzuk kentzea, eta behin-betiko eremua betetzea. Azalera hau da: 15.121 m².
* 32.1 JT Ikutza –32 HEA alderdiko azpi-alderdia-: herriguneko parte honetan dagoen bilbea
betetzea, jarduera ekonomikoetarako eraikuntzak jartzeko. Azalera hau da: 31.295 m².
* Martin Ugalde –34 HEA-, Ziako –35 HEA-, Krupp –36 HEA-, Krafft –H37 HEA- eta Leizotz –
39 HEA-: jarduera ekonomikoetarako dauden garapenak betetzea, Plan Orokor honek
baliokidetutako indarreango planeamenduaren arabera.
* 38.4 JT Larramendi –38 HEA alderdiko azpi-alderdia-: zona hau betetzea jarduketa honekin,
jarduera ekonomikoetarako eraikuntzen garapena dakarrena, gaur daudenen eta GI-131
errepideko saihesbidearen artean dauden lursailetan. Azalera hau da: 7.720 m².
* 40.1 JT Olaburu-Lizarkola –40 HEA-: erabilera industrial batzuk kendu eta jarduera
ekonomikoko beste erabilera batzuk jartzea, batez ere hirugarren sektorekoak, bere kokapenari
hobeki doazkionak. Azalera hau da: 31.476 m².
Lurzoru hiritarrak gauzatu beharreko gainerako jarduketak, ordezkapen edota zabaltze txikiak
dira, dauden partzeletan, jarduketa publikoetan, eta ez dira garrantzizkoak eragin aldetik.
Inpaktuak natur baliabideetan:
1.- Ubideak
Herrigunean dauden ubideei egiten zaien eragina oso txikia da, adibidez ubideratzea aldatuko
da Kamioberri aldean, gaur egun oso egoera kaskarrean baitago; edo errekaren ibilbidea
berreskuratuko da Ama Kandida etorbidean, estalkirik gabe, inguruko eremu guztiei eraginez.
Nolanahi ere, kontuan hartu beharko dira Uraren Euskal Agentziak egindako txostenean
datozen adierazpenak, 2008ko azaroaren 7koak. Lurzoru hiritarreko jarduketei dagokienez,
planeamendua baino lehen, beti, uholde-arriskuaren azterketa egin beharko da ur ibilgu
garrantzizkoen ondoko guztietan, eta aztertu egin beharko da egoera eta ubideak aldatzea; eta
tratamendurako uren arloko legeriak datorrena beteko da.
Oraindik ez dira zehaztu proposatutako garapenen ezaugarriak, eragindako ur ibilguetan edo
jarduketa desberdinak dauzkaten eremu eta azpieremuetan izan ditzaketen balizko efektuak
zehaztasunez jakiteko, egokitu egin behar baitira indarrean dauden xedapenetara (Uren Legea;
Kosten Legea; Euskal Herriko Ibaien eta erreken ertzak antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana
(Kantauri aldea). Hala ere, esan behar da, esku-hartzeek balio behar luketela eragindako edo
integratutako tarteetan ingurumena hobetzeko, inpaktuak obra garaian bakarrik gerta daitezen.
Ur ibilgu edota erreken berrantolatzea edo integrazioa dakarten eragin morfologikoez gain, oso
litekeena da eraikuntza obrek urak uhertzea eta ur sareetan solidoak zabaltzea, partikulak
hedatzen direlako, eta hori lanak amaitzean bukatuko litzateke.
Horretarako, inpaktu orokor larria ezarri zaio obra fasean, neurri babesle eta zuzentzaileak
jartzeko aukerarekin.
2.- Akuiferoen urragarritasuna.
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Aztertzen diren garapenetan akuiferoek kutsatzeko arrisku handia dute, ingurumeneko
baldintzatzaile planoan agertzen dena. Zona banakatu bakoitzaren zabalera txikia kontuan
izanik, ez dirudi iturburu edo ur-negar garrantzizkoak izango direnik.
Hala, esan behar da gaurko herrigune gizatartuak oso akuifero urragarriak dauzkala.
Hasiera batean, diogu larria dela inpaktua urpeko urentzat, proposamenak hobeto zehaztu arte.
Horretarako kontuan hartzen da lehenbizi aurreikuspenek eragindako akuifero urragarrien zona
guztia zona urbanizatuaren pean geratzen dela. Inpaktuak obra faseari eta ustiapen faseari
eragiten dio, eta iraunkorra da, itzulezina, jarraitua eta epe luzekoa. Onartzen ditu neurri
babesle eta zuzentzaileak, eragina leuntzeko.
3.- Espazio naturalak
Aurreikusitako jarduketek ez dute inon eragiten babestutako espazio naturaletan. Nolanahi ere,
azterketa bereziak egin beharko dira planeamendu xehakatuan, dagoen landaretzari buruz,
batik bat ubideen erriberetan; hala, behar diren neurriak hartu beharko dira lehentasunezko
natur interesa duten ibai-ertzak mantendu eta hobetzeko, Non eta Oriako erriberan, Bazkardoko
eremuan, eta Leitzaran ibaiaren ertzetan, bere ibilbide osoan.
Orain aztertutako garapen askok apenas du eraginik intereseko landaretza guneetan. Oro har
esan behar da Oria eta Leitzaran ibaien erriberetan izan daitezkeen eraginak, gorakoko
erakundeek sustatutako ubideratze lanek sortutakoak izango direla.
Eraginak, beraz, ez dira garrantzizkoak, zeren kasu guztietan behar diren neurriak hartuko dira
interes zerbait duten espazio naturalak kontserbatu eta integratzeko.
4.- Landaretza
Lurzoru hiritarrean egin nahi diren garapenek ez diote intereseko landaretzari eragingo;
horregatik, orain dagoen landaretza galtzea onargarri jotzen da. Horregatik ingurumen inpaktua,
obren fasean gertatuko dena, onargarria da.
5.- Fauna
Aztertutako alderdi eta azpi-alderdiak dagoen lurzoru hiritarrean sartzen dira; beraz, baiezta
daiteke haien multzoa ez dela egokia faunarako.
6. Lotura ekologikoa
Azterketa eremuak zona guztiz urbanizatuetan daude; horrek eta epe laburrean egingo diren
azpiegiturek, gaur egun oztopo latza jartzen dute, nahiz eta ez diren garrantzizko fluxu
ekologikoak eteten.
Garapenek ez dute eransten inolako inpakturik lotura ekologiko mailan, ubide garrantzizkoak
izan ezik; beraz, ez da beharrezkoa neurri zuzentzaile bereziak jartzea puntu jakin honetan, ez
bailuke eraginik izango.
Baina, kontuan hartu behar da Oria eta Leitzaran ibaien mugakide diren eremuetan, eskualdeko
lotura ekologikoa baldintzatzen duela ibaien baldintzak mantendu eta hobetzeak, bektore gisa,
ubide ardatz garrantzizkoak eratuz. Inguru hiritar honetan egin beharreko hirigintza jarduketek
ez dute zuzen eragiten ubideetan, guztiak egokitzen dira uholdeak saihesteko uren agintaritzak
ezarritako eskakizunetara.
7.- Ura
Gai honetan aurreko kapituluan adierazitakoa bete behar da.
8.- Lurzorua
Jarduketa guztiak berrikuntza edota biziberritze hiritarrekoak dira, beraz, ezarpen berriek
okupatutako lurzoruak badauka lurzoru urbanizatu izaera, eta ez du eraginik lurzoru berrietan.
Nekazaritza produktibitatea. Nekazariotza balio handiko lurzoruak edota ustiapen estrategikoak:
Alderdiak edota azpi-alderdiak guztiz hiritarrak dira eta beraz, ez daukate sekula lurzorurik
nekazaritza balioa duenik eta nekazaritzako ustiapenik duenik.
Kultur baliabideak:
1.- Hirigintzako ondare historiko-arkitektonikoa
Interes historiko-arkitektonikoa duten eraikuntzak, denak, daude C. katalogoan, eta grafikoki
adierazita II.12 Elementu katalogatuak planoan; dokumentu honek, eta beraz honen
kontserbazio eta babesak beti jarraitu behar dituzte Andoaingo Udalak emandako jarraibideak
(katalogoa eguneratu eta segimendua egiteko ardura dauka) eta indarrean dagoen legeriak
ezarritakoak.
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Dokumentu honen bidez, intereseko elementuak kontserbatu eta balioestea lortu nahi da.
2.- Ondare arkeologikoa
Halaber C. Katalogoa dokumentuak, sartzen ditu interes arkeologikoa duten elementu edo
espazioak, indarrean dagoen legeriaren arabera tratatu behar direnak.
3.- Paisaia
Balizko esku-hartzeek ez liokete ekarri behar efektu ezkorrik paisaiari. Aldiz, aurreikusitako
ordenazioek balioko dute alderdiak edota azpi-alderdiak birkalifikatzeko eta alde horretatik
hobetzeko.
Eragin sozialak. Hiri ingurumena:
1. Etxebizitza eskaria
Eremu eta azpieremu hauetan proposatutako programak 1.296 etxebizitza berri dakartza gutxi
gorabehera, eta horiei gehitu behar zaizkie beste 235 unitate, birkokatu behar direnak.
Kopuru horrek udalerrian eskainitako etxebizitza berrien %57 esan nahi du; eta hori ona da
hiriarentzat eta hiri-bilbearentzat, bizitza-kalitatea hobetzen baita eta inguruko antolamendua;
kaltetutako zonen biziberritzea baitakar, antolamendu bateratu baten eske dauden beste batzuk
betetzea eta herri-bilbe bizitegietarakoan txertatuta dauden jarduera ekonomikoko erabilerak
kentzea eta etxebizitza erabilera jartzea, hiri-ehuna osatuko duena bere osoan.
2.- Jarduera ekonomikoen eskaria
Garapen berriak proposatu dira, guztira sabaia duena 113.480 m²(t) jarduera
ekonomikoetarako; Plan orokorrak proiektatutakoaren %32, 49 esan nahi du.
Proiektatutako sabai azalera honetatik, 18.980 m²(t) gehienbat etxebizitzetarako diren
eremuetan daude eta hirugarren sektoreko zerbitzuak jarriko dira; 47.900 m²(t) planeamendua
indarrean duten eremu eta azpieremuetan, dokumentu honek baliokidetzen dituenak
(gauzatzeke daudenak) eta gainerako 46.600 m²(t) jarduera ekonomikoen bilbea betetzea
proposatzen den eremu eta azpieremuetan, jarduketa berrietan edo desegokiak diren
elementuen ordezkoetan.
Efektua oso positiboa da arlo honetan, erantzuna ematen baitio dagoen eskaerari; gaurko
bilbean gutxi erabilita dauden lurzoruak okupatzea sustatuz, eta proposatuz batik bat hirugarren
sektoreko zerbitzuak jartzea, etxebizitzetarako erabilerarekin batera (Ama Kandida eta
Bazkardo).
3.- Desalojoak
Lurzoru hiritarrean proposatutako garapen berriak zenbait eraikin eraistea eskatzen du eta
bertan dauden etxebizitza edota jarduera ekonomikoak kentzea.
Garapen horien parte handi baten antolamendu xehakatuak planeamendu xehakatua eskatzen
duenez (plan berezia) eraispen eta desalojo horien zenbaterainokoa ezin da ezagutu zehazki,
antolamendu hori zehaztu arte.
Une honetan, eta hurbilketa bat egite aldera, esan behar da eraispen eta desalojo horiek 235
bat etxebizitzari eragin diezaioketela, eta guztira gutxi gorabehera 22.830 m²(t) duen sailari.
Halaber, eraitsi eta desalojatu beharreko jarduera ekonomikoei lotutako eraikuntzek egoera
desberdinak dauzkate, izan ere kasurik gehienetan baimendu egiten da haiek kentzea egungo
egoera hobetzeko eta behar berriei egokitzeko; eta beste batzuetan bide ematen da erabilera
industriala kendu eta bizitegietarakoa jartzeko. Kasu hauetan, eraikinik gehienek ez daukate
erabilera aitorturik edo utzita daude (Ama Kandida) edo baldintzatu egiten da garapen berria,
erabilera aldaketa eskatzen duena, aldez aurretik jarduera aldatuz udalerriko beste zona
batera, ezartzeko egokiagoa (Bazkardo).
Ordezkapen hutsak egin asmo diren kasuetan, aurreikusi eta aukera ematen da dauden
jarduerak leku berean berriz jartzeko.
Aldaketa hauek daukaten inpaktua larria eta itzulezina da, behin-betikoa eta behar diren
konpentsazio neurriak hartu behar dira (lekuz aldatzeak edota errealojoak).
4.- Mugikortasuna-irisgarritasuna
Oro har, lurzoru hiritarrean egin nahi diren jarduketak ongi lotuta daude egungo bide-sarera, eta
hau egokitu egin behar da, irisgarritasun arloan kontuan hartu behar diren baldintzatzaileekin.
Udalerrian dagoen topografia kontuan izanik, behar diren neurriak hartu behar dira kontuan
zonarik gehienetan irisgarritasun kontua konpontzeko; aurreikuspenak kasu konkretu
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bakoitzaren benetako ahalmenaren arabera egin behar dira, mugikortasun iraunkorreko
moduak luzatzeko edo jartzeko, adibidez bizikleta erabiltzea.
Andoaingo garraio publikoa herriarteko autobusa eta tren zerbitzua linea dira. Hala,
administrazioa ari da ahalegina egiten, tren-zerbitzuetarako irisgarritasuna hobetzeko; eta
autobus lineak udalaz gaindiko erakundeetan aztertu beharko dira.
Oro har, gaude inpaktu larria dela, baina neurri zuzentzaile eraginkorrekin jaitsi egin daiteke
garrantzi txikiko edo onargarri ere izatera. Kontuan hartu behar da neurri zuzentzaile hauetako
batzuk hirigintzatik haratago doazela eta zenbait administrazioen arloko politiken gain daudela.
Eratorritako arriskuak:
1.- Arrisku geoteknikoak
Ez dira ezagutzen eremu eta azpieremuetan dauden arrisku geotekniko posibleak. Ondorengo
analisi bat egin beharko da.
Hasierako diagnostikoak eta derrigorrezko txosten geoteknikoetatik datozen neurriak ikusirik,
erabakiak hartu behar dira ondorio txarrak txikiago egin edo kentzeko.
2.- Uholde-arriskua
Zumea eta Bazkardo etxebizitzetarako eremuak eta Olaburu-Lizarkola jarduera
ekonomikoetarakoa, uholde-arrisku handiko lekuan daude. Eremu hauetako batzuetan arrisku
hau 10 urteko birgertatze-aldian dagoena da.
Halaber, baldintzatzaile honen pean dauden jarduketa puntualek, uholde-arriskuaren azterketa
derrigorrezkoa egin beharko dute eta behar diren neurriak hartu, gai horretan eskumena duten
estamentuek adierazitako irizpideen arabera.
Eusko Jaurlaritzak sustatutako uholde-arriskuen prebentziorako programa goi-asmodun bat;
hasiera batean, zona urbanizatuak libre utziko ditu uholde-arriskutik, 500 urteko birgertatze
aldian.
Horregatik guztiagatik, aurreikusitako hirigintza garapenek, jarduketa hidraulikoekin
koordinatuta, efektu mesedegarria izango dute uholde kontuan (aurreikusitako esku-hartzeak
egin ostean).
3. Inguruko zarata
Gai honetan, aztertutako inguru hiritarrean argi bereiztu behar da obren fasea eta ustiapen eta
bizitza-erabilgarri fasea urbanizazioetan.
Eremu osoetako jarduketetan eta jarduketa txikiagoetan, urbanizazio eta eraikuntza obrak aldi
batez kaltea egingo du, gogorra, inguruko zona etxebizitzadunetan.
Narriadura hauek (lokatza, hautsa, desbideratze probisionalak, zaratak, dardarak...) denbora
batez iraungo dute. Hala, erantsi egingo zaizkie azken urteetan azpiegitura mailan egiten ari
direnei eta hurrengo urteetan egingo direnei; hala efektua areagotu egingo da. Inpaktu honek,
aldi batekoa eta itzulgarria, nahiz luzarokoa izan, onartzen ditu neurri babesle eta
zuzentzaileak, eragin mugatukoak.
Ustiapen faseari dagokionez, une honetan eta helburu honekin egingo diren lan espezifiko eta
eguneratuetatik aterako denari kalterik egin gabe (bide eta trenbide azpiegitura handiei lotutako
zarata mapak; Andoaingo udalerriko zarata mapa; eta abar.) esan daiteke proposatutako
garapenek baldintza akustiko ez-mesedegarriak dauzkatela, eta oso litekeena da auzoko parte
batzuetan ezin lortu ahal izatea legeriak ezartzen dituen kalitate mailak.
Kontuz kontuz bada ere, honako laburpen hau egin daiteke:
* 5 HEA.- Ama Kandida eta 24 HEA.- Eguzkialde: nahiz eta trafikoa dezente txikituko den GI131 errepidearen saihesbidea egin ostean, egiturazkoa den bide ardatz garrantzizko baten
eitea izango du. Pasoko trafikoa kenduko da, baina ez herrigunetik igarotzen den ohiko
zirkulazioa, ezta etorbide honen aurrez aurre dauden industriei zerbitzu ematen dieten ibilgailu
astunena ere.
* 23 HEA.- Bazkardo: era berean, gaurko N-1 errepideko trafikoa sihesbidera pasa arren,
eremu honetarako sarbideak trafiko dezentekoa jasango du.
* Aztertutako gainerako eremu eta azpieremuak gutxiago sufritzen du inguruko zarata, herriko
trafiko arinak sortutakoa batik bat.
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* Egia da herrigunea osorik baldintzatzen duela gai honek, udalaz gaindiko bide eta trenbide
azpiegiturak daudelako; hala, gehiago edo gutxiago, faktore hauek eragin egin dezakete,
zailtasunak jarriz indarrean dagoen legeriak ezarritako helburuak iristeko.
Nolanahi ere, xedapen horietan ezarritako irizpideen arabera, zarata mapak egitea eta
eguneratzea ezinbestekoa izango da, egoeraren ezagutza zehatza izateko. Lehen esandako
ondorioak berresteak justifika dezake babes akustiko bereziko zonak egitea eta ondoren haiei
buruzko zonako planak egitea.
Laburtuz, une honetan, aipatutako zirkunstantzietan, efektu larria dela kontsideratzen da, epe
luzekoa, iraunkorra, berreskuragarria eta itzulgarria (zarata emisioak isilduko balira) eta neurri
babesle eta zuzentzaileak onartzen dituela, eraginkor izango diren neurtzen zaila dena orain.
Neurri babesle eta zuzentzaile horiek direla eta, hainbat instrumentuk ezarri behar lituzkete,
zarata arloko ekintza planek barne.
4.- Hondakinak, lurren balantzea
Ez dago oraindik estimazio fidagarri samarrik, eragiketen obretan sortu diren lur balantzeak edo
hondakin bolumenak zenbat diren esateko.
Lur balantzeetan, eremu eta azpieremuetan eraikuntzak egiteko dauden indusketa beharrak
bakarrik kontuan izanda, aurreikus daiteke bolumen handia izango dela, tratamendua eskatuko
duena, dagokion araudiaren arabera. Oso litekeena da bolumen hau nabarmen handitzea
urbanizazioetako soberakinekin, bereziki Kamioberri eta Eguzkialde, baina oraindik ez dago
zenbat den esaterik. Dagokion eran, badirudi aipagarriak izango direla mailegu materialen
beharrak ere.
Eragiketa batzuetan eraispen garrantzizko samarrak daude, aipagarri dira Ama Kandida,
Bazkardo eta Eguzkialde eremuetakoak; eta jarduera ekonomikoetarako eremuak, Inquitex,
Larramendi eta Olaburu-Lizarkola. Oraindik ez da zenbatetsi, baina kopuru handia izan daiteke.
Adierazitako zalantzarekin, baina zuhurtzia printzipioa aplikatuz, inpaktu larria jarri zaio, baina
neurri zuzentzaileak jartzeko aukerarekin, garrantzi txikikora jaitsiko lukeena.
Ustiapen fasean hainbat eratako hondakinak sortzen dira: ur zikinak, euri urak, hondakin solido
hiritarrak, eta abar. Abiapuntua da ur zikinak modu eraginkorrean sartuko direla saneamendu
eta arazte sistema orokorrean. Hiri hondakin solidoen gehikuntza arlo honetan dauden
zerbitzuek tratatuko dute. Ez dira eragin nabarmenak izango arlo honetan, hondakinak behar
den lekura eramaten badira.
5.- Kutsatuak egon daitezkeen lurzoruak
Kutsatuak egon daitezkeen lurzoruak dira etxebizitzetarako garapen hauek, Ama Kandida eta
Bazkardo; guztiak sartuta daude dagokien inbentarioan.
Lurzoru horiei kutsadura kentzeko egin beharreko lanei lotutako inpaktua ona da, era honetako
arazoa kendu edota murrizteko. Nolanahi ere, eragin positibo horiek osatu egingo dira kostu eta
konplexutasun teknikoari lotutako negatiboekin.
6.- Arrisku teknologikoak
Herriguneak balizko eragina jasango du zona batzuetan, dauden eta aurreikusten diren
arriskuko azpiegituren eraginez:
* GI-131 errepidea, arrisku handikoa, udalerritik pasatzean.
* Oraingo N-1 errepidea, arrisku handikoa, leku berrira aldatzen duten arte.
* N-1 errepidearen saihesbidea arrisku handikoa, ibilbide berrian.
* RENFE Madrid-Irun, arrisku ertaineko trenbidea.
Ustiapen fasean inpaktu txikia dutenak dira, neurri babesle eta zuzentzaileak aplikatzeko
aukerarekin.
Ingurumenaren gaineko eragina ebaluatzeko zalantzak:
Ingurumenaren gaineko eragina ebaluatzeko honako zailtasunak aurkitu dira:
* Oria eta Leitzaran ibaien ubideen gaineko ingurumen eraginaren ebaluazioa jarduketa
hidraulikoen mende dago. Hirigintza jarduketak egokitu egiten dira azterketa hidraulikoak
adierazitako baldintzatzaileetara. Nolanahi ere, azterketa eta proiektu hidraulikoak erredakzio
fasean daude, eta horregatik ezin da zehatz esan zein den inpaktua.
* Mugikortasun eta irisgarritasun arloan, aldez aurreko balioespen bat egin da, baina
ondorengo faseetan zein informazio sortuko den zain dago; bai Plan orokor honetan
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aurkeztutako antolamenduaren garapen eta exekuzio prozesuan, eta bai inguru honetan
sustatu beharreko mugikortasun planean edo planetan.
* Inguruko zaratari buruz, eta sustatu beharreko zarata-mapetan ateratzen denari kalterik egin
gabe, (Udalak eta dauden eta proiektatu dituzten bide eta trenbide azpiegitura handien jabeak),
une honetan dagoen informazioak dio arazoak egon daitezkeela zarata arloan.
* Ez dago daturik obra faseko lur balantzeen hondakinei buruz. Ondorengo faseetan
analizatzeko geratu da.
Plan honetan proiektatutako antolamendu proposamenen garapen eta gauzatze prozesuaren
ondorengo faseetan, gai hauek aztertu eta hausnartu egin beharko dira, eta behar diren neurri
babesle edota zuzentzaileak hartu beharko dira.
XXI.6.- Etxebizitzetarako erabilera duten eremu berrien antolamendutik eratorritako
inpaktuen analisia: Baltzusketa, Agirialai eta Manterola
Sarrera:
Kontuan izanik zein antzekotasun duten kokapenean -oraingo lurzoru hiritarrekin duten
mugakidetasuna-, topografia -garapenak magaletan-, lursailen ezaugarriak eta aurretik
dagoena; etxebizitzetarako erabilera duten garapenak hartzeko proposaturiko lau eremuak,
batera aztertzen dira, horietako bakoitzean interes berezia duena aipatuz soilik.
Orain eragindako eremuak egungo herriguneko mugetan kokatuta daude, horietako bakoitzak
azalera hau du:
* Baltzusketa: 160.135 m²
* Agirialai: 41.542 m²
* Manterola: 63.799 m²
* Errotagain Goikoa: 10.898 m²
Inpaktuak natur baliabideetan:
1.- Ubideak
Aztertutako eremuetan ez dago eraginda ur ibilgu nabarmenik. Obren fasean zenbait eragin
iragankor gerta daitezke, ur-behetik dauden ubidetakoren batera partikulan arrastan doazelako.
Aurreikuspenaren arabera, magnitude ez garrantzizkoa eman zaio, onargarri izango
litzatekeena, babes-neurri egokiak hartuta. Ez da aurreikusten eraginik ustiapen fasean.
2.- Akuiferoen urragarritasuna.
Dauden datuen arabera, Baltusketa eta Manterola akuiferoen urrakortasun oso txikiko zonan
daude; Agirialai-k urrakortasun ertaina du eta Errotagain Goikoak urrakortasun handia eta
mugakidetza urrakortasun ertainekoarekin.
Beraz, ez da esanguratsua akuiferoei egingo zaien eragina, aztertutako eremuetan.
Bestalde, Baltusketa, Manterola eta Errotagain Goikoa eremuen kokapenak iragazgarritasun
txikiko lursailak ditu, eta Agirialai-k lurzoru iragazkaitzak ditu.
3.- Espazio naturalak
Eremuak ez daude udalerriko espazio naturaletan, abestu beharrekoetan.
4.- Landaretza
Antolamendu berriek okupa ditzaketen azalerak landare belarkara dutenak dira –landa
atlantikoa, zelaiak eta soroak-; baso-gune txiki batzuk dauzka Baltzusketa eremuak, bertan
daude interesa duten zenbait bertako arbola.
Nolanahi ere, eragin behin-betikoa aldakorra izan daiteke, eremu hauen antolamendu eta
okupatze behin-betiko eta xehakatuaren arabera.
Inpaktua garrantzi handikotzat hartu da, itzulezin eta berreskuraezintzat, nahiz eta badiren
zenbait neurri babesle eta zuzentzaile, mugatu dezaketenak, neurri batean, iragarritako kaltea.
Neurri hauek kontuan hartu beharko dira, garapenaren planeamenduan eta bai obren
exekuzioan.
Nolanahi ere, konpentsazio neurriak hartu beharko dira, formazio horiek berreskuratzeko
eragindako eremuan bertan, lursail zabalak dauden lekuan, ekosistemak hobetzeko neurriez
baliatzeko; bereziki espazio libreetan.
5.- Fauna
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Aztertutako eremuei ez diete eragiten katalogatutako fauna espezieen gestiorako planek, orain
arte sustatu eta onartutakoek.
Eremuetan presentzia ziurra edo litekeena duten espezieak ez daude babes-kategoriatan eta
ohiko dira udalerrian. Inpaktuen kalifikazioan kontuan hartzen da halaber guztiz urbanizatutako
zona nahiko eskasa dela eta eremuetako asko artifizialdu gabe geratzen direla.
Hori guztia kontuan hartuz, magnitude onargarria duen efektutzat hartzen da, eta ez da bazterefektu nabarmenik geratuko obren fasean.
6. Lotura ekologikoa
Garapen hauek ez dute sortuko efektu nabarmenik lotura ekologikoan, beraz ez da
garrantzizkoa adierazle hau.
7.- Ura
Gai honetan aurreko kapituluan adierazitakoa bete behar da.
8.- Lurzorua
Etxebizitzetarako erabilera izango duten garapen berriak jartzeko lurzorua okupatzeak
erakusten du inguru hiritarra zabaltzen ari dela pixkana eta inguru naturala murrizten ari dela
neurri berean. Eta bilakaera horrek esan nahi du handituz dozela lurzoru naturala galtzeak
dakartzan inpaktu negatiboak.
Bilakaera horri lotutako inpaktua larria eta itzulezina da, baina osa daiteke neurri
zuzentzaileekin; hauek lotuta egongo dira inguru hiritarrean esku-hartzeko irizpideekin, ahal
dela txikitzeko haren artifizialtze hedadura, ahalik eta lursail gehien gordetzeko natural.
Horri buruz, landa-ingurunearekin mugakide diren espazio libreak eta ekipamenduen antolatzea
dakarten neurriak indartu behar dira, eta bertan esku hartu, natural iraun dezaten eta ahal dela
artifizial bihurtu ez.
Nekazaritza produktibitatea. Nekazaritza balio handiko lurzoruak edota ustiapen estrategikoak:
Proposatutako garapenek ez diete eragiten udalerriko nekazaritza balio handiko lurzoruei, eta
nekazaritzako ustiapen estrategikoei. Hala ere, bai eragiten dio maila txikiko nekazaritzako
ustiapenen bati.
Azken eragin horri begira, esan daiteke eragina garrantzi txikikoa dela, eta neurri zuzentzailek
eta konpentsaziokoak jar daitezkeela errealojo eta leku aldatzeari buruz, inpaktua apalduko
luketenak onargarri izan arte edo efektu negatiborik ez izan arte.
Kultur baliabideak:
1.- Hirigintzako ondare historiko-arkitektonikoa
Dauden eraikuntzetatik bakar bat ere ez da hiriko ondare historiko-arkitektonikoko katalogoan
datorrena; hala ere, dokumentuak bultzatu egiten du eraikitako ondarerik gehiena
kontserbatzea, bereziki Baltzusketa izena duten eraikuntzak, intereseko direnak eta multzo
berezia osatzen dutenak.
Era berean, gorde egingo dira Agirialai eremuan dauden etxebizitzetarako edota hirugarren
sektorerako erabilera duten eraikuntzak, bereziki Gaztañaga baserri-sagardotegia, auzoan eta
herrian esanguratsua, dituen aukerengatik.
2.- Ondare arkeologikoa
Ez dago eremuetan, hiriko katalogo arkeologikoan sartutako elementurik.
3.- Paisaia
Eragiketak hauskortasun bisual handiko zonetan egiten dira, ezarpena magalean egiten baita,
nahiz eta kasu guztietan gaurko etxebizitzetarako asentamenduen jarraipena diren. Hori guztia
kontuan izanik, gaude garrantzia txikiko efektu negatiboa dela eta iraunkorra; neurri babesle eta
zuzentzaileak hartuz gero onargarri izateraino iritsiko litzateke.
Eremuen antolamendu xehakatua ezartzeko prozesua osatzeko, eragin paisajistikoen ebaluazio
berariazkoa egin behar da, oro har justifikatzen duena kalitatezko antolamendua alde guztietatik
begiratuta, paisaia barne.
Eragin sozialak. Hiri ingurumena:
1. Etxebizitza eskaria
Eragiketa hauetan 978 etxebizitza berri egin nahi dira guztira, espresuki finkatuz 17 unitate eta
18 unitate birkokatuz, antolamendu desberdinekin ondo ez datozenak. Etxebizitza hauek guztira
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udalerrian eskainitakoaren %43 dira eta lurzoru hiritargarrian egingo diren etxebizitza guztiak
dira; gutxienez 738 unitate sustapen publikokoak izango dura, eskaintzaren % 75,46.
Udalerriko behar espezifikoei erantzuten dien neurrian eta portzentajean, garapen horiei
lotutako efektuak positibotzat jo behar dira.
2.- Jarduera ekonomikoen eskaria
Hirugarren sektoreari eskainitako sabai mugatuak, batik bat izaera komertziala duenak, orain
eragindako eremuei eta herrigune osoari eman behar dizkio gertuko zerbitzu beharrezko eta
gutxienekoak. Zirkunstantzi horien arabera, eragin positiboak esleitzen zaizkio.
3.- Desalojoak
Agirialai eta Manterola eremuetan egin asmo diren desalojoek badute beren zergatia;
beharrezko diren bide azpiegiturak jartzea bai garapen berrietarako eta bai bide sarea
hobetzeko, askotan eskasa dena, osatu gabea edo ez-nahikoa.
Kasu guztietan, errealojoak zona berean egingo dira, eta hori zehaztu beharko du eta ezarri
erredaktatuko den garapen planeamenduak.
4.- Mugikortasuna-irisgarritasuna
Eremuak irisgarritasun hala-holakoa edo txarra duten zonetan kokatzen dira eta ibilgailu
pribatuaren mende geratzen dira erabat. Horregatik magnitude larriko inpaktua esleitu zaio
ustiapen fasean, iraunkorra eta hori beheratzeko neurri zuzentzaile eraginkorrak jartzeko
aukera eskasarekin edo gabe.
Oinezkoen eta txirrindularien irisgarritasuna faboratuko duten neurriak hartu beharko dira, ez
baitago garraio publikoko sare iraunkorrik.
Eratorritako arriskuak:
1.- Arrisku geoteknikoak
Ez da eremu desberdinetan dauden arrisku geoteknikorik ezagutzen, Manterolan izan ezik,
berriki egindako azterketa geoteknikoa baitu. Ondorengo analisi bat egin beharko da.
Hasierako diagnostikoak eta derrigorrezko txosten geoteknikoetatik datozen neurriak ikusirik,
erabakiak hartu behar dira ondorio txarrak txikiago egin edo kentzeko.
2.- Uholde-arriskua
Eremuek ez daukate uholde-arriskurik, ur ibilguetatik urrun dauden magaleko zonetan baitaude.
3. Inguruko zarata
Obra fasean eragin nabarmen bat aurreikusten da herriguneko bizilagunengan, urbanizazio eta
eraikuntza obrek eraginda. Efektu hori handitu egiten dute etxebizitzetarako eraikuntzetatik
gertu egingo diren eraikuntza berriek eta magalean duen kokapenak, bideak maldan dituela.
Ulertzen da efektua iragankorra izanen dela baina larria, zarata, dardara, lokatz, hauts,
desbideraketa probisional, eta abarrek eraginda. Onartzen ditu zenbait neurri babesle eta
zuzentzaile, nahiz eta eraginkortasun txikikoak izan.
Eremuen kokapenagatik, aldeko baldintzak izango dira ustiapen fasean, urruti baitaude zarata
handia ateratzen duten puntuak.
Nolanahi ere, Udalak egingo duen zarata-planak agindutakoa hartu behar da kontuan,
indarrean dauden xedapenetan ezarritakoaren arabera.
4.- Hondakinak, lurren balantzea
Ez da ezagutzen obren faseko lurren balantzea. Eraikin kopurua ikusirik, ez dirudi balizko lur
soberakinak oso handiak izango direnik. Halaber, ez da egin behar eraispenik edo antzeko
beste eragiketarik, hondakinak sor ditzakeenik. Obra fase honetan garrantzi txikiko inpaktua
eman zaio, neurri babesle eta zuzentzaileak jartzeko aukerarekin, onargarri egingo lukeena.
Ustiapen fasean, hiri hondakin solidoak eta hiriko ur zikinak zerbitzu publikoek tratatu behar
dituzte, eta beraz ez dirudi eragin nabarmenik gertatuko denik.
5.- Kutsatuak egon daitezkeen lurzoruak
Eremuetan ez dago kokapenik, jasota dagoenez, kutsatuak egon daitezkeen lurzorurik duenik.
6.- Arrisku teknologikoak
Salgai arriskutsuen garraioa jasaten duten komunikazio azpiegiturek eragindako sailetatik
kanpo daude eremuak.
Ingurumenaren gaineko eragina ebaluatzeko zalantzak:
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Etxebizitzetarako erabilera ezartzeko lurzoru hiritargarrian aurreikusitako jarduketetan, badira
zenbait zalantza ingurumeneko efektuen analisi zuzena egiteko.
* Nahiz eta baldintza geoteknikoak onargarri diruditen, ebaluazio zuzena
azterketa
geotekniko espezifiko eta derrigorrezkoekin batera egin ahal izango da.
* Ezin izan da behar bezala neurtu ustiapen fasean zaratak izan dezakeen efektua, baina
itxura guztien arabera arazo handia izango da.
* Lur balantzeak edo balizko hondakinen bolumena obra fasean zenbat izango den ez dakigu.
Plan honetan proiektatutako antolamendu proposamenen garapen eta gauzatze prozesuaren
ondorengo faseetan, gai hauek aztertu eta hausnartu egin beharko dira, eta behar diren neurri
babesle, zuzentzaile, edota konpentsaziokoak hartu beharko dira.
XXI.7.- Jarduera ekonomikoetarako erabilera duten eremu berrien antolamendutik
eratorritako inpaktuen analisia: Illarramendi, Igerategi, Aritzaga, Antzizu eta
Bordaberriazpi
Sarrera:
Kontuan izanik zein antzekotasun duten kokapenean -oraingo lurzoru hiritarrekin duten
mugakidetasuna, antzeko erabilerekin-, topografian -garapenak magaletan-, lursailen
ezaugarrietan eta aurretik daudenetan; etxebizitzetarako erabilera duten garapenak hartzeko
proposaturiko bost eremuak, batera aztertzen dira, horietako bakoitzean interes berezia duena
aipatuz soilik.
Orain eragindako eremuak egungo herriguneko mugetan kokatuta daude, horietako bakoitzak
azalera hau du:
* Illarramendi: 93.128 m²
* Igerategi: 53.396 m²
* Aritzaga: 122.960 m²
* Antzizu: 71.934 m²
* Bordaberriazpi: 10.216 m²
Bestalde, Ballestagin eremua, 83.372 m² azalera duena, ez dago zona berrien analisian, onartu
berria baita garapen planeamendua eta garapena, eta beraz, exekuzioa besterik ez da falta.
Inpaktuak natur baliabideetan:
1.- Ubideak
Aztertutako eremuetan ez dira kaltetuak geratzen ur ibilgu nabarmenak, Erreka Beltza izan ezik,
hau zatiki Aritzaga eta Antzizu eremuen baitan geratzen da, eta ez da behar-beharrezkoa
kaltetzea; erreka hau, urez goiti, ertzetan ongi kontserbatutako landaretza daukana da, eta hori
kontuan hartu behar da ondorengo antolamendu xehakatuko fasean; eta erreka txikiagoa,
Bordaberri aldean dagoena, behar bezala tratatu behar dena eta antolamenduan sartu. Obren
fasean zenbait eragin iragankor gerta daitezke, ur-behetik dauden ubidetakoren batera
partikulan arrastan doazelako. Aurreikuspenaren arabera, magnitude ez garrantzizkoa eman
zaio, onargarri izango litzatekeena, babes-neurri egokiak hartuta. Ez da aurreikusten eraginik
ustiapen fasean.
2.- Akuiferoen urragarritasuna.
Dauzkagun datuen arabera, Aritzaga eta Antzizu akuiferoen urragarritasun oso txikiko zonan
daude, eta Illarramendi eta Igerategi berriz urragarritasun ertaineko zonan eta Bordaberriazpi
urragarritasun handiko zonan.
Beraz ez da esanguratsua akuiferoei egingo zaien kaltea aztertutako eremuetan,
Bordaberriazpin izan ezik; hau eremu txikia da, erremate izango dena Bordaberri zonarentzat.
Bestalde, Aritzaga, Antzizu eta Bordaberriazpi Goikoa eremuen kokapenak iragazgarritasun
txikiko lursailak ditu, eta Illarramendi eta Igerategik lurzoru iragazkaitzak ditu.
3.- Espazio naturalak
Eremuak ez daude udalerriko espazio naturaletan, babestu beharrekoetan.
4.- Landaretza
Antolamendu berriek okupa ditzaketen azalerak landare belarkara dutenak dira –landa
atlantikoa, zelaiak eta soroak-; baso-gune txiki batzuk dauzka Aritzaga eremuak, bertan daude
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interesa duten zenbait bertako arbola. Zona honetan aipagarria den bakarra erreka Beltza
erriberako arboladia da, kontserbatu beharko dena.
Nolanahi ere, eragin behin-betikoa aldakorra izan daiteke, eremu hauen antolamendu eta
okupatze behin-betiko eta xehakatuaren arabera.
Inpaktua garrantzi handikotzat hartu da, itzulezin eta berreskuraezintzat, nahiz eta badiren
zenbait neurri babesle eta zuzentzaile, mugatu dezaketenak, neurri batean, iragarritako kaltea.
Neurri hauek kontuan hartu beharko dira, garapenaren planeamenduan eta bai obren
exekuzioan.
Nolanahi ere, konpentsazio neurriak hartu beharko dira, formazio horiek berreskuratzeko
eragindako eremuan bertan, lursail zabalak dauden lekuan, ekosistemak hobetzeko neurriez
baliatzeko; bereziki espazio libreetan eta babes ertzeko zerrendetan lur hiritarrezinerantz, non
aurreikusten den babesle izango diren zuhaitzak jartzea.
5.- Fauna
Aztertutako eremuei ez diete eragiten katalogatutako fauna espezieen gestiorako planek, orain
arte sustatu eta onartutakoek.
Eremuetan presentzia ziurra edo litekeena duten espezieak ez daude babes-kategoriatan eta
ohiko dira udalerrian. Inpaktuen kalifikazioan kontuan hartzen da halaber guztiz urbanizatutako
zona nahiko eskasa dela eta eremuetako asko artifizialdu gabe geratzen direla.
Hori guztia kontuan hartuz, magnitude onargarria duen efektutzat hartzen da, eta ez da bazterefektu nabarmenik geratuko obren fasean.
6. Lotura ekologikoa
Garapen hauek ez dute sortuko efektu nabarmenik lotura ekologikoan, beraz ez da
garrantzizkoa adierazle hau.
7.- Ura
Gai honetan aurreko kapituluan adierazitakoa bete behar da.
8.- Lurzorua
Jarduera ekonomikoetarako erabilera izango duten garapen berriak jartzeko lurzorua
okupatzeak erakusten du inguru hiritarra zabaltzen ari dela pixkanaka eta inguru naturala
murrizten ari dela neurri berean. Eta bilakaera horrek esan nahi du handituz dozeala lurzoru
naturala galtzeak dakartzan inpaktu negatiboak.
Bilakaera horri lotutako inpaktua larria eta itzulezina da, baina osa daiteke neurri
zuzentzaileekin; hauek lotuta egongo dira inguru hiritarrean esku-hartzeko irizpideekin, ahal
dela txikitzeko haren artifizialtze hedadura, ahalik eta lursail gehien gordetzeko natural.
Horri buruz, landa-ingurunearekin mugakide diren espazio libreak eta ekipamenduen antolatzea
dakarten neurriak indartu behar dira, eta bertan esku hartu, natural iraun dezaten eta ahal dela
artifizial bihurtu ez.
Nekazaritza produktibitatea. Nekazaritza balio handiko lurzoruak edota ustiapen estrategikoak:
Proposatutako garapenek ez diete eragiten udalerriko nekazaritza balio handiko lurzoruei, eta
nekazaritzako ustiapen estrategikoei. Baina, nekazaritzako ustiapen txikiren bati bai eragiten
dio eta bere garaian ustiapenak jartzeko egoki izan direnei eta gaur egun zatikatuta eta
abandonatuta daudenak, hasierako asmotik.
Azken eragin horri begira, esan daiteke eragina garrantzi txikikoa dela, eta neurri zuzentzailek
eta konpentsaziozkoak jar daitezkeela errealojo eta leku aldatzeari buruz, inpaktua apalduko
luketenak onargarri izan arte edo efektu negatiborik ez izan arte.
Kultur baliabideak:
1.- Hirigintzako ondare historiko-arkitektonikoa
Dauden eraikuntzetatik bakar bat ere ez da hiriko ondare historiko-arkitektonikoko katalogoan
datorrena, Arizmendi Aundi izan ezik, Aritzagan dagoena, eta bere osoan gorde beharko dena
eta antolamendu orokorrean sartu; halere, dokumentuak bultzatu egiten du eraikitako ondarerik
gehiena kontserbatzea, antolamendu berrietan sartzea eraginez.
2.- Ondare arkeologikoa
Eremuetan ez dago, hiriko katalogo arkeologikoan jasota dagoen elementurik, aipatutako
Arizmendi Aundi baserria izan ezik, Aritzagan kokatua, eta bere osoan gorde beharko dena eta
antolamendu orokorrean sartu.

AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN – ANDOAINGO UDALA

41

ANDOAINGO PLAN OROKORRA
2011ko Apirila

INGURUMENAREN IRAUNKORTASUNARI BURUZKO TXOSTENA

3.- Paisaia
Eragiketak hauskortasun bisual handiko zonetan egiten dira, ezarpena magalean egiten baita
gehinbat, nahiz eta kasu guztietan gaurko etxebizitzetarako asentamenduen jarraipena diren.
Hori guztia kontuan izanik, gaude garrantzi txikiko efektu negatiboa dela eta iraunkorra; neurri
babesle eta zuzentzaileak hartuz gero onargarri izateraino iritsiko litzateke.
Eremuen antolamendu xehakatua ezartzeko prozesua osatzeko, eragin paisajistikoen ebaluazio
berariazkoa egin behar da, oro har justifikatzen duena kalitatezko antolamendua alde guztietatik
begiratuta, paisaia barne,
Eragin sozialak. Hiri ingurumena:
1. Etxebizitza eskaria
Jarduera ekonomikoetarako eremuetan modu egokian sar daitezkeen etxebizitzetarako
eraikuntzak sartuko dira edota unitate horiek birkokatzea etxebizitzetarako egokiagoak diren
beste leku batzuetan.
2.- Jarduera ekonomikoen eskaria
Jarduera ekonomikoetarako eremu berrietan aurreikusitako era horretako garapenak 235.767
m²(t) dira gutxi gorabehera, barne dela Ballestainek gauzatzeke daukan eraikigarritasuna,
34.367 m²(t); eraikitako sabaiaren azalera guztia Plan Orokorrean proiektatutakoa baino %67
baino zerbait gehixeago da, jarduera ekonomikoei dagokienez.
Garapen horiek, beraz, udalerriko jarduera ekonomikoen eskariaren portzentaje nagusi bat dira
Planaren asmoetan, eta beraz efektu ontzat hartzen dira.
3.- Desalojoak
Gutxi dira dokumentu honek aurkezten dituen desalojoak eta zerikusia du erabilera
bateraezintasunarekin edo etxebizitza erabilera duten eraikuntza batzuen kokapen
desegokiarekin.
Kasu guztietan, errealojoak zona berean egingo dira, eta hori zehaztu beharko du eta ezarri
erredaktatuko den garapen planeamenduak.
4.- Mugikortasuna-irisgarritasuna
Ez da erraza arlo horietan analisia egitea, aurreikuspen eta suposamenduak ez baitira arriskurik
gabekoak.
Proposatutako garapen batzuek aldeko egoera izanen dute edo aski aldekoa, mugikortasun
iraunkorraren ikuspuntutik: Oinezko eta txirrindularien sareetara sartzeko benetako aukera,
garapen berrietan sartuta osatu beharko dena; nahiz eta gehienbat, garraio publiko egokirik
ezean, ibilgailu pribatuaren mende izango da.
Oro har, ustiapen fasean garapen hauek inpaktu garrantzi txikikoa dutela jotzen da, onargarri
izan daitekeena neurri eraginkorrak praktikan jarriz gero, garraio publikoko sistemekin lotura
egokiak sustatzen dituztenak; hiriarteko autobusak eta RENFE.
Eratorritako arriskuak:
1.- Arrisku geoteknikoak
Ez dira ezagutzen eremuetan dauden arrisku geotekniko posibleak. Ondorengo analisi bat egin
beharko da.
Hasierako diagnostikoak eta derrigorrezko txosten geoteknikoetatik datozen neurriak ikusirik,
erabakiak hartu behar dira ondorio txarrak txikiago egin edo kentzeko.
2.- Uholde-arriskua
Eremuek ez daukate uholde-arriskurik, ur ibilguetatik urrun dauden magaleko zonetan baitaude.
3. Inguruko zarata
Obra fasean eragin nabarmen bat aurreikusten da inguruko bizilagunengan, urbanizazio eta
eraikuntza obrek eraginda. Ikusten da eragina iragankorra izango dela, baina eragin handikoa,
garrantzi handikoa, zarata, dardara, lokatza, hautsa, behin-behineko desbideraketak eta abar
sortuko direlako. Onartzen ditu zenbait neurri babesle eta zuzentzaile, nahiz eta eraginkortasun
txikikoak izan.
Eremuen kokapenagatik, aldeko baldintzak izango dira ustiapen fasean, urruti baitaude zarata
handia ateratzen duten puntuak.
Nolanahi ere, Udalak egingo duen zarata-planak agindutakoa hartu behar da kontuan,
indarrean dauden xedapenetan ezarritakoaren arabera.
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4.- Hondakinak, lurren balantzea
Ez da ezagutzen obren faseko lurren balantzea. Eraikin kopurua ikusirik, ez dirudi balizko lur
soberakinak oso handiak izango direnik. Halaber, ez da aurreikusten eraispenak edo antzerako
beste eragiketa esanguratsurik egingo denik, hondakinak sor ditzakeenik. Obra fase honetan
garrantzi txikiko inpaktua eman zaio, neurri babesle eta zuzentzaileak jartzeko aukerarekin,
onargarri egingo lukeena.
Ustiapen fasean, hiri hondakin solidoak eta hiriko ur zikinak zerbitzu publikoek tratatu behar
dituzte, eta beraz ez dirudi eragin nabarmenik gertatuko denik.
5.- Kutsatuak egon daitezkeen lurzoruak
Eremuetan ez dago kokapenik, jasota dagoenez, kutsatuak egon daitezkeen lurzorurik duenik,
salbu eta Igerategik txatartegiak izan duen erabilera berezituaren eragina.
6.- Arrisku teknologikoak
Salgai arriskutsuen garraioa jasaten duten komunikazio azpiegiturek eragindako sailetatik
kanpo daude eremuak.
Ingurumenaren gaineko eragina ebaluatzeko zalantzak:
Etxebizitzetarako erabilera ezartzeko lurzoru hiritargarrian aurreikusitako jarduketetan, badira
zenbait zalantza ingurumeneko efektuen analisi zuzena egiteko.
* Nahiz eta baldintza geoteknikoak onargarri diruditen, ebaluazio zuzena
azterketa
geotekniko espezifiko eta derrigorrezkoekin batera egin ahal izango da.
* Ezin izan da behar bezala neurtu ustiapen fasean zaratak izan dezakeen efektua, baina
itxura guztien arabera arazo handia izango da.
* Lur balantzeak edo balizko hondakinen bolumena obra fasean zenbat izango den ez dakigu.
Plan honetan proiektatutako antolamendu proposamenen garapen eta gauzatze prozesuaren
ondorengo faseetan, gai hauek aztertu eta hausnartu egin beharko dira, eta behar diren neurri
babesle, zuzentzaile, edota konpentsaziokoak hartu beharko dira.
XXI.8.- Lurzoru hiritarrezinean egiten diren inpaktuen analisia
Sarrera:
Atal honetan analizatzen dira Plan Orokor honek proposamenetatik ateratako lurzoru
hiritarrezinen proposamenetatik eratorritako inpaktuak. Azalera 24.297.943 m² du, udalerriko
azaleraren %89,78 da.
Lurzoru hori zeharkatzen dute bide eta trenbide azpiegitura linealek, eta beste puntuak batzuek,
zerbitzu azpiegituren sistema orokorrei lotutakoek. Azpiegitura hauek guztiak hirigintza
garapenak gaur hartzen dituen lurzoruan daude eta handik pasatzen dira, edo mugakide
dituztenetan, eta hala, landa-ingurune zabal-zabala interferentzietatik libre geratzen da, bide
azpiegitura batzuetatik izan ezik, adibidez oraingo N-1 errepidea eta AHT egiteko
aurreikuspena, zati txiki batean aire librean doana.
Batzuek lehendik daude eta Planak bere egiten ditu, eta ez du haien ingurumen ebaluazioa
egiten, baina bai aholku eta proposamenik.
Era berean, beste azpiegitura batzuk, bereziki komunikaziokoak (bide eta trenbide) berriak dira,
arloan eskumena duten beste Administrazio batzuek proposatu dituzte, eta Planak bere egin
ditu. Haiek denek badute beren ebaluazioa eta ingurumeneko izapidetzea; beraz, dokumentu
honetan aholku orokor batzuk besterik ez dira egingo, herritarrentzat interes berezia duten
alderdi batzuetarako.
Praktikan apenas dago sistema orokor berririk, Planak proposatutakorik, lurzoru hiritarrezinean
eragina duenik.
Inpaktuak natur baliabideetan:
1.- Ubideak
Plan orokorrean lurzoru hiritarrezinaren tratamenduak, honako aurreikuspenak dakartza,
besteak beste:
Zonakatze orokorraren proposamenean, eta indarrean dagoen Euskal Herriko Ibaien eta
erreken ertzak antolatzeko Lurraldearen Arloko Planarekin (Kantauri aldea) bat etorriz, “D.5.Ubideak eta babeserako ertzak” zona orokorra bereizten da.
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* Hirigintzako antolamenduari gainjarritako baldintzatzailea, “C.6.- Ibai ibilguak eta horien
babes eremuak” da.
Lurzoru hiritarrezinean, D.5 zona orokorrari eta C.6 baldintzatzaileari lotutako erregimenak
babes maila egokia ematen die ubideei eta hauen inguruei, eta osatu egiten du beste figura edo
baldintzatzaile batzuekin, babestutako espazio naturalei, faunaren babeserako sailei,
ingurumenaren hobekuntzari eta abar dagokienez... Plan Orokorraren proposamenak, hala,
onak dira ingurumenaren ikuspuntutik.
2.- Akuiferoen urragarritasuna.
Plan Orokorrak jasotzen du badirela kutsadurarekiko oso urragarri diren akuiferoak, eta
horretarako jartzen du “C.5.- Lurpeko uren babes-zona” baldintzatzailea. Bai baldintzatzaile
honen irizpideek eta bai proposatutako hirigintza araudiak neurri zehatzak ezartzen dituzte
eremu horietan jar litezkeen jarduerek ahalik eta arriskurik txikiena izan dezaten lurpeko urak
kutsatzeko.
Planaren proposamen hauek balioespen positiboa merezi dute, eta ez da behar beste neurri
osagarririk.
3.- Espazio naturalak
Plan Orokor berriak proposamen garrantzizkoak egiten ditu espazioen babesari buruz, honako
aurreikuspenetan laburbiltzen direnak:
* Zonakatze orokorrerako proposamenean, “D.1.- Babes bereziko zonak” zona orokorra
bereizten da, eta bertan sartzen dira aipatutako espazioak.
Leitzarango biotopoa –GKLNatur interesa duten eremuak: Adarra-Usabelartza eta Atxulondo Abaloz
“C.1.- Babestutako natur espazioak eta interes bereziko elementuak”, hiri antolaketaren
baldintzatzaile gainjarria bereizi eta arautzen da berariaz, honako hauek hartuz:
Leitzarango Biotopoaren babes zona
Hezeguneak babestea: Usabelartzako zohikaztegia, Hablaos-ko urtegia eta Agarreko-Zabala
ihitzak.
“C.4.- Baso autoktonoen babes-eremuak”, hiri antolaketaren baldintzatzailea bereizi eta
arautzen da berariaz.
Horri gehitu behar zaio beste zona orokor batzuetarako helmena, duten eraginagatik, D.6.Landa parkea”, udalerriko sail zabalak hartzen dituena natur ingurunea babesteko, herritarrei
ematen dien zerbitzuaz batera. Bi landa parke mugatu dira berariaz: Leitzaran eta Allurralde.
Babes maila hau izanda ere, mugatu eta zonakatze orokorrean sartutako espazioak “F.1
Espazio libreen sistema” kontsidera daitezke, espazio libre hiritarretarako hiru eremu hartzen
dituena: Garro, Erroitz eta Allurralde parkeak.
Proposamenek jasotzen dituzte, nola ez ba, dagoen araudia ezartzetik eratorritako espazioak:
Garrantzi Komunitarioko Leku edo GKL onartuak; Natur interesa duten aitortutako eremuak eta
espazio bereziak, adibidez hezeguneak. Baina Plana haratago doa eta zabaldu egiten du
udalerriko babestutako espazioen sarea, eta interes nabarmena duten zenbait eremu sartzen
ditu, landa parkeak eta parke hiritar handiak, garrantzia baitute hauek ere eta beraz babes
berezia.
Proposamena ona da eta ez dago neurri osagarririk. Geratzen dena gauza bakarra, espazioen
arteko lotura da.
4.- Landaretza
“C,4.- Baso autoktonoen babes-eremuak”, hiri antolaketaren baldintzatzailea bereizi eta
arautzen du Plan Orokorrak.
Aurreko epigrafeetan aztertutako hirigintza garapenei gehitu daitezkeen landaretza aldetiko
galerei, erantsi egin behar zaie, ateratzen den lurzoru hiritarrezinean, azpiegitura handiek (bide,
trenbide, hiriko zerbitzu, ubideratze, eta abar ) sortzen dituztenak, eskumena duten
Administrazioen eskutik, Plan honek bere egiten dituenak.
Hala begiratuta, landaretza arloan Plan orokorrak dakartzan proposamenek, ateratzen den
lurzoru hiritarrezinean, balioespen positiboa dute.
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Nolanahi ere, berezitasun eta hauskortasuna kontuan izanik, landaretza arloak fiskalizazio
jarraitua eskatzen du, Plan orokorra garatu eta osatuz, hura analizatzeko azterketa espezifikoak
egitea, etengabe eguneratuak, eta mantenamendu neurriak hartzea.
5.- Fauna
Ez dago datu fidagarririk ez azterketa zehatzik udalerriko faunaz, dokumentu honek dio landaingurunea, eta bereziki, garrantzizko, babes berezia dutenak, direla animali espezieen habitat
ohikoak.
Plan Orokorra onartutako arloko araudi espezifikotik haratago doa. Oro har, babestutako
espazioen multzoak faunarentzat intereseko diren habitat dezente hartzen duela eta horietan
daude ez bakarrik espezierik mehatxatuenentzat interes handiena duten eremuak. Gainera,
esku-hartze irizpideek ez dute bakarrik habitaten eta bertako espezieen iraupena sartzen, baita
konpentsazio neurrien aukera ere, planaren proposamenak dituen eraginak leuntzeko, faktore
horri balioa emateko prozesuak, eta abar.
Oro har, beraz, aipatutako Planean proposatutako lurzoru hiritarrezinaren tratamendua, fauna
arloan positiboa da.
6. Lotura ekologikoa
"C,9.- Korridore ekologikoak” baldintzatzaile gainjarriak udalerriaren parte handi batean dauden
herri eta eskualde mailako loturan dauden arazoak esaten ditu. Gaur dagoen zatiketari gehitu
behar zaio Plan honetako hirigintza proposamen berriena, eta eraikitzen ari diren edo
proiektatuta dauden komunikazio azpiegitura berriena.
Udalerria, landa lurzoruari dagokionez, bitan banatuta geratzen da, oso lotura zaila du, espazio
hiritarra eta hiritargarria batetik eta komunikazio azpiegitura handiak, bestetik, non kokatuta
dauden jakinda.
Baldintzatzaile horren bidez zenbait prebentzio neurri jarri dira, kontuan hartu beharrekoak
jarduketa berrietan, hala ere arazoak bistakoak dira. Lehenik, abiapuntuko egoera zaila delako
eta batzuetan ia konponezina. Bigarrenik, lotura kolokan jarri edo zatiketa nabarmen handi
dezaketen jarduketa batzuk Udalez kanpoko erakundeen gain daudelako. Hirugarrenik, oraindik
gai horri buruz dagoen ezagutza nahiko ez delako.
Beraz, Plan Orokorraren proposamenen balioespena positiboa da, baina ezarpena epe luzean
egin behar da, Planaren mugetatik haratago, eta ezin dira, beraz, aldi horretan, atzemandako
arazoak konpondu. Era berean exijituko du eragindako Administrazioen artean kontrol eta
koordinazio mekanismoak jartzea.
7.- Ura
Aurreko kapituluan esandakoak balio du.
8.- Lurzorua
Zonakatze orokorra egin eta baldintzatzaile gainjarrietan datozen neurriak aplikatu ostean; Plan
orokorraren jarduketak, lurzoruan, lurzoru hiritarrezinaren murriztea dakar, ez esanguratsua,
zeren landa-guneak udalerriaren %89, 78 hartzen baitu, eta babes-neurriak dauzka
iraunarazteko.
Nekazaritza produktibitatea. Nekazaritza balio handiko lurzoruak edota ustiapen estrategikoak:
Plan Orokorrak helburutzat dauka udalerriko nekazaritza balio handieneko lurzoruak zaintzea.
Halaber ezartzen ditu bideak nekazaritza ustiapenak bideragarriak izan daitezen eta jarraipena
izan dezaten, baita hirigintza garapenek edo beste proposamen batzuek eragindakoak ere.
Hori guztia islatzen eta arautzen da aurreikuspenen bidez, nola “D.4.- Nekazaritza eta
abeltzantzarako saila, eta landazabala” zona orokorraren bereizkuntza eta, bereziki, “C.2.Balio agrologiko handiko esparruak” baldintzatzaile gainjarria.
Nolanahi ere den, aitortu behar da plan honetako jarduketak eta bertan datozen beste
administrazio batzuek sustatutakoak, eragin zuzena dutela bai nekazaritza balio handiko
lurzoruetan eta nekazaritza eta basoko esplotazio estrategikoetan. Aurreko kapituluetan eman
zaie merezi duten arreta, haien eraginak deskribatuz, eta ondoren neurri zuzentzaileak eta
konpentsaziokoak proposatzen dira.
Halaber, beste hausnarketa bat egin behar da lehen sektoreari buruz. Ekimen pribatuaren
ordez ezin da jarri planifikazioa, eta are gutxiago udal mailakoa. Ustiapenak iraunarazteko
behar diren bermeak jartzeak ez du esan nahi haiek mantenduko direnik, jabeek hala nahi ez
badute.
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Guztiarekin, Plan Orokorrak egiten dituen proposamenak aski dira eta onak.
Kultur baliabideak:
1.- Hirigintzako ondare historiko-arkitektonikoa
Plan Orokorreko katalogoak udalerriko ondare historiko-arkitektonikoko elementu zerrenda
luzea du, asko lurzoru hiritarrezinean, dagoen ondare eraikia babestuz.
Azken batean, Planak tratamendu ona ematen dio udalerriko ondare arkitektonikoari, eta ez da
eskatu beste jarduketa edo proposamen osagarririk.
2.- Ondare arkeologikoa
“C.1.- Babestutako natur espazioak eta interes bereziko elementuak”, besteak beste, hiri
antolaketaren baldintzatzaile gainjarria bereizi eta arautzen du berariaz, Plan Orokorrak.
Baldintzatzaile honetan bereizten dira zona arkeologikoak: estazio megalitikoak eta balizko
arkeologia guneak.
Plan horretako irizpide eta proposamenek babes maila egokia dakarte denentzat, eta ontzat
ematen dira haietatik eratorritako eraginak, eta ez dute neurri osagarririk behar.
3.- Paisaia
Azterketa espezifiko bat egin nahi da, zein eremu kontuan hartu behar diren jakiteko, eta eskuhartze urratsak erabakitzeko.
Proposamen hori ona da, lurzoru klase honetan babes paisajistikoa behar duten eremuen
zerrenda irekia egiten duelako, azterketa espezifikoan egokitu edota osatu beharrekoa .
Eratorritako arriskuak:
1.- Arrisku geoteknikoak
Plan Orokor honek baimendu egiten du lurzoru hiritarrezinetan hainbat eduki eta helmeneko
eraikuntzak, instalazioak, erabilerak, azpiegiturak jartzea.
Gauzatzean gerta daiteke arrisku geotekniko txiki edo handiak sortzea, suposamendu
bakoitzean eragindako eremuaren baldintzatzaile eta ezaugarrien arabera.
Ezin da auzi hori aldez aurretik neurtu. Horregatik hain zuzen, erabilera, eraikuntza, azpiegitura
mota hauek baimendu eta ezartzeko, arrisku geoteknikoak saihesteko kasu bakoitzean hartu
beharreko neurriak hartu behar dira, eta behar diren azterketa espezifikoak egin behar dira
aurretik.
2.- Basoko sute arriskua
Ez da ezagutzen datu zehatzik hari buruz. Nahiz eta Plan orokorrak proposamen nagusiak
egiten dituen lurzoru hiritarrezinean, planifikazioa, gestioa eta kontrola, basoko suteetan,
goragotik dator, eta beraz erakunde eskudun horiek eta haien planek esandakoa egingo dugu.
3. Inguruko zarata
Kontuan hartu behar da udalerriko lurzoru hiritarrezina hainbat komunikazio azpiegiturek –
udaleko eta ez udaleko- zeharkatzen dutela, eta zarata sortzen dutela eta batzuetan handia.
Proiektuan dago, halaber, era horretako beste azpiegitura batzuk egitea; N´1 errepideko
saihesbidea, GI-131 errepideko saihesbidea, abiadura handiko trenbidea eta antzerakoak.
Era horretako azpiegiturek eta haiek sortutako kalte akustikoek eskatzen dute iruzkinik.
Lehenik, lurzoru hiritarrezinak etxebizitzetarako eta bestetarako eraikuntza dezente hartzen
ditu, azpiegituren eta hauen zaraten mende egon daitezkeenak, eta ez dakite behar bezala
zenbat eraikuntza eta pertsonari eragingo dien zaratak, osasunari kalte egiteko eran.
Bigarrenik, indarrean dauden xedapenetako irizpideen arabera, eremu akustikoetan sartu
beharreko lurzoru eta landa-inguru bakarrak hauek dira, batetik, garraio azpiegiturek eta
ekipamendu publikoen sistema orokorrek eragindakoak, eta bestetik, babes berezia eskatzen
duten espazio natutalak. Horren eraginez, gainerako lurzoru eta inguru hiritarrezinak ez daude
hartuta edota babestuta, kalitate akustikoa lortzeko. Hirugarrenik, xedapen horiek ez dute
sartzen kalitate akustiko espezifikoen helbururik, babes berezia behar duten aipatutako espazio
naturalentzat, eta ezartzen da haiek finkatuko direla “kasu partikular bakoitzerako, kalifikazioa
eskatzen duten haien behar espezifikoei erantzunez". Nolanahi ere, kalitate akustikoko helburu
gutxienezkoak izango dira dauden eremu urbanizatuentzat ezarritakoak, 5 dezibelio jaitsita.
Laugarrenik, lurzoru hiritarrezinean dauden gainerako eraikuntzak ere, toki espezifiko horietatik
kanpo behar bezala babestu behar dira, oraingo azpiegiturek eta etorkizunerako proiektatzen
direnek sortutako zaratatik.
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Zirkunstantzia horietan, Plan orokorrean jasotako espazio naturalak mugatzeko proposamena
osatu behar da, beste esku-hartze neurri batzuk hartuz, ondoren esango diren erako irizpideen
arabera. Batetik, erabakitzea, dagokionean, espazio horien kalitate akustikoaren helburu
espezifikoak, bai Udalak sustatu beharreko zarata-maparen bidez edo bai helburu horrekin
sustatu beharreko azterketa/proiektuen bidez, aipatutako mapa osatuz. Bestetik, erabakitzea,
dagokionean, gainerako lurzoru hiritarrezinaren kalitate akustikoaren helburu espezifikoak, bai
Udalak (eta komunikazio azpiegitura handien jabeak diren gainerako Administrazioek) sustatu
beharreko zarata-maparen bidez edo bai helburu horrekin sustatu beharreko
azterketa/proiektuen bidez, aipatutako mapa osatuz. Azkenik, mapa eta lan horiek modu
koordinatuan egitea bertan parte hartu behar duten Administrazio guztiek.
4.- Kutsatuak egon daitezkeen lurzoruak
Udalerriko lurzoru hiritarrezinak hartzen ditu zenbait jarduera edota kokapen, kutsatuta egon
daitezkeen lurzoruetan: zabortegiak, bete-lanak. Ustiatzen dituzten edo ustiatutako harrobiak.
“C.8.- Kutsatuak egon daitezkeen lurzoruak” gainjarritako baldintzatzailean jasota geratzen dira.
Neurri handiko harrobi hauek, halaber, ingurumena hobetzeko zonen artean daude, “D.2.Ingurumena hobetzea” zona orokorrean.
Plan orokorretik eratorritako proposamenek eskatu egiten dute, indarrean dagoen legeriaren
arabera, harrobi eta zabortegi horien bizitza aktiboa bukatu ostean, zuzen berreskuratzea
ingurumenerako eta pertsonentzako mehatxu izan ez daitezen.
Horregatik ondoriozta daiteke kutsatuta egon daitezkeen lurzoruei buruzko proposamenak
egokiak direla eta aski, beste neurri osagarririk jarri gabe.
5.- Arrisku teknologikoak
Udalerriko lurzoru hiritarrezineko azalera dezentekoan, jendea bizi den eraikuntzak dituzten
azalerak barne, bide eta trenbide azpiegituren eraginpeko zonan daude, eta hor, gutxi-asko,
salgai arriskutsuen trafikoa dago. Une honetan ez da ezagutzen zehazki zenbat eraikuntza eta
pertsonari eragingo liokeen.
Lurzoru hiritarrezinaren proposamenek ez dakarte arriskua handitzea esan gura duten
jarduketa berririk, horregatik ateratzen da Plan orokorrak ez duela inpaktu erantsia sortzen.
Ingurumenaren gaineko eragina ebaluatzeko zalantzak:
Zarata arloan indarrean dagoen legeriak hartzen dituen landa-inguruak, hauek dira zehazki,
komunikazio azpiegitura orokorretarako direnak eta espazio natural lasaiak direnak.
Horietako lehenak xedapen hauetan bertan dauden esku-hartze irizpide eta helburu
akustikoeen menpe daude -23. art., A1 eta A2 taulak, II. eranskina, 1367/2007 Errege
Dekretua-.
Era berean, espazio natural lasaiak izanik, xedapen horiek diote helburu akustikoak “kasu
partikular bakoitzerako, kalifikazioa eskatzen duten haien behar espezifikoei erantzunez"
jarritakoak izango direla. Kasu horietan, helburu horiek erabaki behar dira, zarata-mapen
markoan (udala, azpiegiturak,...), edo mapa hori garatzeko egin beharreko proiektuen markoan.
Bestalde, gainerako lurzoru hiritarrezina ez da aztergai aipatutako legezko xedapenetan. Hala,
ez dauka kalitate akustikoari buruzko helbururik, eta ondorioz, ez da aurreikusten sartzea
inolako eremu akustikoetan.
Nolanahi ere, horrek esan nahi du lurzoru hori edota haren parteak, ez dituela kaltetzen inpaktu
akustikoak. Zehazki, komunikazio azpiegituretatik eta herrigunetik gertu daudenak inpaktu
hauek benetan eragindakoak edo balizko eragindakoak dira.
Horregatik proposatzen da azterketa eta proiektuak (zarata-mapak, bai udalerrikoak eta
komunikazio azpiegitura horiei buruzkoak) lurzoru hiritarrezinaren parte horretan ere egitea, eta
ondorioz erabakitzea eraginak kendu edota txikitzeko neurriak.
XXI.9.- Ur eta lurzoruan egiten diren inpaktuen analisia
Andoaingo Udalak emandako dokumentazioaren arabera, badago ur nahiko egin asmo diren
proposamen berrietarako eta horrek dakarren eskarirako, beraz gai honi lotutako eraginak ez
dira bereziki nabarmenak. Hau aurreikusten da, eta edonolako jarduketa mota hasi aurretik,
dagoen depositua erregulazio depositua izango dela soilik, zeren ur hornikuntza Ibiur urtegitik
egingo baita, Baliarrain herrian dagoen horretatik, oraingo eta ondorengo herritarrei ura
zerbitzua segurtatuz.
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Baliabide horiei lotutako inpaktuak balioestea benetan zaila bada ere, onargarritzat har
daitezke, edo garrantzi txikikotzat.
Bestalde, lurzoruari dagokionez, eta Plan Orokor honen dokumentua baino lehenagoko datuak
kontuan hartuz, gaurko egoera eta Plan Orokor berri honen aurreikuspenak begiratuz,
aipagarriak dira honako hauek:
* Ingurune hiritarra –lurzoru hiritar eta hiritargarriak osatutakoa- oraingo %6,51tik %10,22ra
igaroko da, Plan Orokor honen aurreikuspenekin.
* Ingurune hiritarra –lurzoru hiritar eta hiritargarriak osatutakoa, eta lurzoru hiritarrezinean
dauden komunikazio sistema orokorrak eta era horretako zerbitzuen azpiegiturak - oraingo
%7,06tik %13,47ra igaroko da, Plan Orokor honen aurreikuspenekin. Komunikazio sistema
orokorretan aurreikuspenek dakarten hazkunde handiak, oraingo %0,55etik %3,25era igaroko
baita; lurzoru artifizialduaren hazkunde nabarmena esan gura du.
* Hala, landa ingurunea udalerriaren %93,49tik %86,53era pasako da. Nolanahi ere, egiaz
inguru naturalak duen hedadura handia da, eta komunikazio sistema orokorren portzentajeak
kenduta, espazio naturala da nagusi udalerrian, eta dokumentu honek hura babestu nahi du.
Aurkeztutako datu hauek inguru hiritarraren zabalkundearen erakusgarri dira eta halaber, inguru
naturalaren murrizketarena, neurri berean. Eta bilakaera horrek esan nahi du handituz doazela
lurzoru naturala galtzeak dakartzan inpaktu negatiboak.
Bilakaera horri lotutako inpaktua larria eta itzulezina da, baina osa daiteke neurri
zuzentzaileekin; hauek lotuta egongo dira inguru hiritarrean esku-hartzeko irizpideekin, ahal
dela txikitzeko haren artifizialtze hedadura, ahalik eta lursail gehien natural gordetzeko.
Horri buruz, balio naturala duten inguruetan zuzkidura leku publikoen antolamendua dakarten
neurriak indartu behar dira, eta bertan esku hartu, natural iraun dezaten eta ahal dela artifizial
bihurtu ez.
XXII.- NEURRI BABESLE,
PROPOSAMENA

ZUZENTZAILE

ETA

KONPENTSAZIOKOEI

BURUZKO

XXII.1.Sarrera
Aurreko idazpuruan hiriko Plan Orokor berriaren proposamenetatik eratorritako ingurumen
inpaktuen identifikazio eta balorazioa egiten da. Aipatutako idazpuruaren ataletan, aurreikusten
diren ingurumen eragin on eta txarrak dauzkaten esparruak aztertzen dira, eta aurrera daiteke
zenbait neurri zuzentzaile eta babesle aplika daitezkeela, txarrak diren eraginak leuntzeko.
Inoiz, neurri babesle edo zuzentzaileak hartu ezin badira, esaten da konpentsazio neurriak
behar direla, kalteak nolabait arintzeko.
Idazpuruko 4. atalean neurri babesle, zuzentzaile eta konpentsaziokoen zerrenda dator. Bi lerro
nagusitan multzokatzen dira. Lehenik, eraginik esanguratsuenentzat eremu bakoitzean
proposatzen diren neurri espezifikoak. Bigarrenik, neurri eta aholku orokorrak, oinarrian lau
erreferentzia foku dauzkatenak: Plan Orokorra garatzeko sustatu beharreko antolamendua;
espediente eta proiektuak, urbanizazio eta eraikuntzakoak barne, antolamendu hori
garatzeko sustatu beharrekoa; beste neurri batzuk (informazio digitalizatuko tresnak
edukitzea, behar bezala eguneratuta; gaurko egoeraren informazio edota fiskalizaziorako
proiektuak, bai beste helburu batzuk; lurzoru erosketak; eta abar.)
Inpaktuen identifikazio eta balorazioaren kasuan gertatzen denez, Planak finkatzen dituen
proposamenek berekin dakarte planeamendu tresnetan ezarritako neurri babesle, zuzentzaile
eta konpentsaziokoen baliokidetza. Bestalde, jatorria Plan Orokor honetan daukaten
proposamenek arreta berezia dute, aurreikusitako inpaktu txarrak txikitzeko neurri egokiak “ex
novo” hartuz.
XXII.2.Analizatu beharreko eremuen zerrenda
Neurri zuzentzaile eta babesleak hartzeko proposamenak, inpaktuen identifikazio eta
balioespenaren analisiko eremu berberen arabera egituratuko dira.
1.- Hirigintza garapen puntual berriak. Hiri berrikuntza:
Etxebizitzetarako erabilera:
* Ama Kandida –5 HEA- Dagoen garapena aldatzea. Erabilera aldaketa.
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* Kamio Berri –7 HEADagoen bilbea betetzea
* Zumea –12 HEADagoen bilbea betetzea
* Exteberrieta –15 HEADagoen garapena aldatzea
* Izturitzaga –18 HEADagoen bilbea betetzea
* Bazkardo –23 HEADagoen garapena aldatzea Erabilera aldaketa
* Eguzkialde –24 HEADagoen garapena aldatzea
Jarduera ekonomikoen erabilerak:
* Inquitex –27 HEADagoen garapena aldatzea
* Ikutza –32 HEADagoen bilbea betetzea
* Martin Ugalde –34 HEABaliokidetutako indarreango planeamendua
* Ziako –35 HEABaliokidetutako indarreango planeamendua
* Krupp –36 HEABaliokidetutako indarreango planeamendua
* Krafft –37 HEABaliokidetutako indarreango planeamendua
* Larramendi –38 HEADagoen bilbea betetzea
* Leizotz –39 HEABaliokidetutako indarreango planeamendua
* Olaburu-Lizarkola –40 HEADagoen garapena aldatzea
2- Etxebizitza erabilerarako eremu berriak:
* Baltzusketa –43 HEA* Agirialai –44 HEA* Manterola –45 HEA3- Jarduera ekonomikoetarako erabilerarako eremu berriak:
* Ballestagin –47 HEABaliokidetutako indarreango planeamendua
* Illarramendi –48 HEA* Igerategi –49 HEA* Aritzaga –50 HEA* Antzizu –51 HEA* Bordaberriazpi –52 HEA4.- Plan Orokorretik ateratzen den lurzoru hiritarrezina
XXII.3.Proposatutako neurriak hartzeko gaiak. Neurri motak.
Ondoren esango diren salbuespen eta osaketekin, neurri babesle, zuzentzaile eta
konpentsaziokoak hartzeko gaiak aurreko idazpuruko 3. atalean datoz, Plan orokorraren
aurreikuspenetatik eratorritako inpaktuen analisian.
Hala, neurri horiek hartzeak honako abiapuntuak dauzka:
* Batzuetan, hiru salbuespenekin, neurri horiek erreferentzia gisa dauzkate inpaktu gutxi-asko
espezifikoak, aurreko atalean aipatutako lurralde eremuen gaietan ateratakoak.
Salbuespen horietako lehena lotuta dago honekin; aipatutako gaiei arreta jartzen zaie presente
dauden aipatutako eremuetan, eta ez, ez daudenetan.
Bigarrenak aintzat hartzen ditu eremu hauetako inpaktu onei, une honetan arreta ematen ez
zaienei.
Halaber, aipatutako salbuespenetan hirugarrena eta azkenak, aintzat hartzen ditu, duten
izaeragatik gai hartzat hartzen direnak, eta ez da justifikatzen ebaluazio zatikatu berezitua
lehen aipatutako lurralde eremuetan.
Ikuspuntu horretatik eta salbuespen horiekin, lehen aipatutako lurralde eremuetan arreta
berezitua duten gaiak ondorengo koadroan datozenak dira:
BALIABIDE NATURALAK
Ubideak
Akuiferoen urragarritasun handia
Landaretza
Fauna
Lotura ekologikoa
Lurzorua –lurzoru berrien urbanizazioaAYUNTAMIENTO DE ANDOAIN – ANDOAINGO UDALA
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NEKAZARITZA PRODUKTIBITATEA
estrategikoak
BALIABIDE KULTURALAK

Nekazaritza balioko lurzoruak edota ustiapen

Hirigintzako ondare historiko-arkitektonikoa
Ondare arkeologikoa
Paisaia
ERAGIN SOZIALAK
Mugikortasuna-irisgarritasuna
ERATORRITAKO ARRISKUAK
Arrisku geoteknikoak
Uholde-arrisku maila
Inguruko zarata, sosegua
Hondakinak, lurren balantzea
Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak
Arrisku teknologikoak
Haien izateari begira, ateratako neurriak gaiari nahiz lurraldeari dagozkionak dira.
Neurri horiek dira, zehazki, idazpuru honetako hurrengo ataletan esango direnak.
* Beste batzuetan, adierazitako neurriak, oro har, gaiari, formari edo biei buruzkoak dira. Kasu
honetan, lurralde kontuak ez du garrantzirik.
Arlo batzuetan edo beste batzuetan duten eraginagatik, bereizten dira:
- Garapen planeamenduari buruzko neurri orokorrak.
- Egin beharreko urbanizazio eta eraikuntza obren proiektuei buruzko neurri orokorrak, sustatu
behar direnak, hirigintza planeamenduan proiektatutako hirigintza antolamendua gauzatzeko.
- Plan Orokorra garatzean sustatu beharreko udal ordenantzei buruzko neurri orokorrak.
- Beste neurri orokor osagarri batzuk.
XXII.4.-

Etxebizitzetarako erabilera duten eremu berrietan atzemandako inpaktuak
txikitzeko neurri espezifikoak
Inpaktuak natur baliabideetan:
1.- Ubideak
* Obrak ahalik eta kontu handienaz egingo dira nahigabeko kutsadura mugatzeko –olio, erregai
isurketak eta abar.- eta gainean dauden gaiak ur sarera botatzea mugatzeko. Hartarako,
jarduketak egokitu egingo dira gai honi buruzko neurri orokorretara, Plan Orokor hau garatzeko
sustatuko diren udal ordenantzetan erabakitakoetara.
* Jarritako helburuak iristeko teknikoki beste aukerarik ez dagoenean izan ezik, ez dira onartuko
aldaketa morfologikoak Oria eta Leitzaran ibaien ubidean, uren agintaritzak bere ubideratze
planetan edota beste Administrazio batzuek egindakoei gehitzeko.
* Ahalik eta gehien mugatuko da, ibarbide buruen estaldura. Halaber, estaliak ez diren
tarteetan, ubideak zuzentzea eragotziko da, salbu eta justifikatzen bada interes handiagoko
helburuak erdietsi nahi direla. Kasu hauetan, ubide berrien funtzionaltasuna ahalik eta gehien
berreskuratzeko, ingeniaritza naturalistikoaren teknikak erabiliko dira.
* Konpentsazio neurri gisa, ahal dela, berreskuratu daitezkeen egungo tarte estaliak zeru
bistara irekiko dira; ateratzen den ubidea, behar bezala landuko da, berriz landaretzaz janzteko.
2.- Akuiferoen urragarritasun handia.
* Ez da jarriko inolako makineria parkerik, ez arriskutsu izan daitezkeen hondakinak jasotzeko
lekurik, eremu eta azpieremuetan kutsatzeko urrakortasun handia daukaten akuiferoen zonako
perimetroan.
* Obrak iraun bitartean, jarduketa zonaren batean hartzeko-zona edo makineria parkea jarri
behar bada, behar bezala iragazgaiztuko dira eta jasotzeko sistema bat izango dute, ihes edo
isuri nahigabeko bat kontrolatzeko.
* Hiriko ur zikinen saneamendu sistemek, ubideen ertzetako zonarik sentiberenetan daudenek,
ahalik eta neurri gehien izango dute estankotasuna bermatzeko eta ahalik eta gehien
murrizteko ihes arriskua eta honek dakarren lurpeko uren kutsatzea.
* Jarduera ekonomikoren batek kutsagarri izan daitezkeen industriak baldin baditu, sustatzaileei
eskatuko zaie neurriak har ditzatela lurpeko urak toxiko diren sustantziekin kutsatzeko arriskua
txikitzeko.
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3.- Landaretza
* Eremu eta azpieremuen antolamendu orokor eta xehakatuaren ezarpenean, arreta berezia
emango zaie Plan orokor honetako B.-Hirigintza Arau Orokorrak dokumentuan agertzen diren
jarduketa irizpideak.
Hala, bateratzen saiatuko gara ahal dela, antolamendu hori eta intereseko landaretza eremuen
mantentzea: zuhaizti, parke eta lorategi hiritarrak, hauek sartuz eremuan antolatu beharreko
espazio libreetan. Era berean, adierazi egingo dira isolaturik daudenak, eta kontserbatu eta
iraunarazi beharrekoak.
Aurretik justifikatuta, zuhaitz edo zuhaiztiren bat kendu behar baldin bada, araudi orokorrak
dituen irizpideen arabera egingo da.
Helburu horiek erdiesteko, Plan orokorra garatzeko udal ordenantzetan esaten diren zuhaitz
motak erabiliko dira.
* Hirigintza antolamenduaren garapen eta exekuzio prozesuaren hurrengo faseetan, behar
diren neurriak hartuko dira, gorde behar diren zuhaitz edo zuhaiztiak mantentzeko: Zonetan
balizak hartzea, zuhaitzak markatzea, bete-lanak egiteko lekuak izatetik kentzea, hartune eta
makineria lekua izatetik, beste zona batzuetarako sarbide izatetik libre uztea...
* Salbu eta helburuak iristeko beste aukera tekniko arrazoizkorik ez bada, ez dira onartuko
ubide nagusien erriberetako landaretza kentzen duten jardunak.
* Irizpide gisa, diseinuan, ahalegina egingo da landaretza guneak elkarri lotzeko, espazioen
barne lotura erraztuko duena.
* Salbu eta berariaz agertzen duen azterketa teknikoa bada, baztertu egin da basoko arbolak
aldatzea, kostu handia dutelako eta ondo irteteko aukera gutxi kasu honetan.
4.- Fauna
Oro har, Oria eta Leitzaran ibaien ibarretan egiten diren jarduketetan, eta uretako faunari egiten
zaion eragina mugatzearren, bereziki ubide horietan, neurriak hartuko dira ubideen kutsadura
saihesteko, migrazioengatik iktiofaunarentzat kritikoak diren aldietan: apirila-ekaina eta urriaurtarrila.
5. Lotura ekologikoa
* Ubideekin –Oria eta Leitzaran ibaiak- mugakide diren hirigintza jarduketak, beste arloko
jarduketekin koordinatuko dira, lurzoru erreserba nahikoa bermatzeko, pasillo bat osatzeko
ertzetan, lotura ekologikorako eta erabilera publikorako. Arreta berezia emango zaio pasillo
horren jarraipenari eta iragazkor izateari, udalerriko zonen arteko lotura gune izanik.
* Azterketa espezifikoak egingo dira ondoko espazioekin lotura bermatzeko, bereziki inguruko
udalerrietarantz, eta hori behar bezala koordinatu behar da Administrazio eskudunen eta
Udalaren artean.
* Barneko loturari dagokionez, jarduketa eremu eta azpieremuetan erabaki beharko da,
mugakide diren zonetarantz, zirkuitua osatzen saiatuz. Fauna eta landaretza ataletan
agertutako ildoari segituz, espazio erretikula bat eratuko da, basotxoak, elkarri lotutakoak,
garrantzi berezia emanez ibarbide eta errekasto txikiei. Hartarako urbanizazio proiektuek
balizko oztopoak iragazgaizteko neurriak hartu beharko dituzte –bide azpiegiturak, zona
urbanizatuak, jauziak errekastoen desbideratze artifizialetan, eta abar.6.- Lurzorua
* Eremuetako lursailak lurzoru hiritar gisa sailkatzeak zera dakar, jarduketak mugatzea gaur eta
oro har aurretik urbanizatutako lurzoruetara. Ubide garrantzizkoak egotea kontuan hartu
beharko da antolamendu xehakatuetan eta bereziki urbanizazio proiektuetan, zeren errespetatu
egin beharko baitituzte baliodun lurzoruak ubide hauen ondoan espazio libre gisa,
oinezkoentzako bideak eta zuhaizti egokiak jarriz. Arau orokorra da, tokiko espazio libreak
ubide hauen ingurumarietan jartzea.
* Halaber, ez dira onartuko ubide ondoko erreserbari kanpotik egindako jarduketak, geratzen
diren sailak kaltetzen badituzte, adibidez makineria parkea jartzea, lurrak mugitzea, eta abar,
salbu eta espazio libreetan egin beharreko jarduketan ezinbesteko direnak.
* Baliodun lurzoru alubialak ez dauden zonetan, kontuan hartuko da zeintzuk diren interesdun
lurzoruak gordetzeko egokien diren espazioak, espazio libreetarako direnak, eta hasiera batean
behintzat, urbanizaziorik gabe geratzen direnak. Garapen planeamenduak eta proiektuek,
bereziki urbanizaziokoak, lurzoru horien mantentzea bermatuko dute, eta horretarako behar
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diren neurriak hartuko dituzte, aldatu ez ditzaten obrak dirauten artean, makineria parkeek,
sarbideek eta abar eraginda,
Kultur baliabideak
1.- Kultur ondarea
Hirigintza jarduketak egin beharreko eremu eta azpieremuetan aurreikuspenak gauzatzean,
kontuan hartuko da Plan Orokor honetan proposatutako Katalogoan erabakitakoa; edozein
jarduketa, babestutako eraikuntza edo espazioan edota balizko arkeologia guneetan, eta hau
kokatzen den inguruaren alterazioa osatu egingo da honekin, babestutako eraikuntzen eta
balizko arkeologia guneen tratamendurako neurriak hartu eta gauzatzearekin, indarrean dauden
xedapenetan ezarrita daudenak.
2.- Paisaia
* Espazio libreetarako dauden espazioak eta beraz herritarrek erabili eta gozatzeko daudenak,
paisaia tratamendu egokia jasoko dute eta gaur dauden itxurarekin mantentzen saiatuko dira –
espazio irekiak eta zuhaiztiak tartekatuz- elementu baliotsuenak hobetzen –zuhaiztiak eta ur
ibilguak-, eta egon daitezkeen elementu kaltegarriak kentzen, bereziki ur ibilguen ertzetan.
* Eremu eta azpieremuetako antolamendua behar den kalitatearekin erabaki eta gauzatzeko,
eraikuntza eta urbanizazio garapenek eragindako fronte eta albo ikusgarrienak bereziki
aztertuko dira paisaiari dagokionez, eta behar diren neurriak hartuko dira kalteak saihesteko.
Neurri horiek bereziki ardura daitezke fronte eta albo horien arkitektura eta urbanizazio
kalitateaz; haien estaltze begetalaz, egoki iritzitako zuhaitzak erabiliz (Plan Orokorreko
ordenantzetan esandakoa beteko da); beste neurri batzuez, horien guztien osaketa barne.
* Urbanizazio proiektuak helburuetan izango du paisaia berreskuratzea, zonarik kaltetuenak
edo beharra daukatenak hobetzeko: betetzeko eta lurra kentzeko ezpondak; hartune eta
makineria guneak; bide sare guztia, eta abar.
Eragin sozialak. Hiri ingurumena
1.- Mugikortasuna-irisgarritasuna
* Eremu eta azpieremu bakoitzean oinezko eta txirrindularien mugikortasuna sustatzeko
neurriak hartuko dira, beti ere saiatuz finkatuen eta gabezia handiak dituztenen baldintzak
hobetzen; ahal dela lotura on batzuk jarriz: eskailera mekanikoak edota igogailuak. Honek
erraztu egingo du beheko zonetan dauden ahalmen handiko zerbitzu lerroetara sarbidea,
trenbide sare eta garraio publikora.
* Kasu guztietan neurriak hartu beharko dira dauden oztopoak gainditzeko, bide-sareak
egokituz, oinezkoentzako espazioak zabalduz, udalerri guztian zehar itzulia egingo duten
txirrindu-bideak jarriz, bereziki bide nagusietan, eta abar.
Eratorritako arriskuak
1.- Arrisku geoteknikoak
Ez dago aski daturik arrisku hori ongi neurtzeko. Garapen guztiek zehatz-mehatz bete beharko
dituzte derrigorrezko azterketa geoteknikoen aholkuak, eta behar diren neurriak hartuko dituzte,
magalean egiten diren garapenetan.
2.- Uholde-arriskua
Hirigintza jarduketa guztiak, Oria eta Leitzaran ibai bazterretan egiten direnak, (uholde arriskua
dutenak 500 urteko birgertatze aldirako) agintaritza hidraulikoak agindu bezala egingo dira
(lurzoru erreserba, urbanizazio eta eraikuntza erretiroak, urbanizazio kotak, erriberetako
zimurtasuna eta uholdeak azpian har ditzakeen ibai-ertzak).
3.- Inguruko zarata, sosegua
* Hirigintza garapenak eta hauen antolamenduak, hasieratik bertatik, behar bezala erabakiko
dira, ahal dela kendu edota murrizteko inguruko zarata eta pertsonei egiten dien kaltea.
Horretarako, erreferente gisa hartuko dira kasu bakoitzean ezarritako kalitate akustikoko
helburuak, eta helburuetako bat hura betetzea izango da. Horretarako Plan orokorra garatzeko
udal ordenantzetan agindutakoa beteko da.
* Zarata-mapek, Udalak eta udalaz gaindiko azpiegitura nagusien jabeek sustatu beharrekoak, Renfeko egungo trenbidea; udalerrian abiadura handiko trenak izango duen tartea; Gi-131
errepidea; N-1 errepidea; eta abar- erabaki egin behar dute eta adierazi, batetik, dauden zarata
mailak, bai gaurkoak eta bai hirigintza garapen berrietan gertatuko direnak, eta bestetik,
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indarrean dauden xedapenetan dauden kalitate akustikoko helburuak betetzen ez dituzten
eremuak.
Helburu horrekin, mapa horiek identifikatu eta mugatu egingo dituzte zortasun akustikoko
zonak, aipatutako xedapenetan ezarritako helburuekin.
* Zarata-mapen emaitzek hala diotenean, babes akustiko bereziko zonak mugatuko dira,
aipatutako xedapenetan horietarako dauden helburuekin, eta zonako plan espezifikoak egingo
dira.
Une honetan, eta zarata mapetatik atera daitekeenari kalterik egin barik, pentsa daiteke
seguruenik ez dela beteko kalitate akustikoko helbururik hiriko hainbat partetan, aipatutako
komunikazio azpiegiturengatik, trafikoaren zati handi bat hartzen baitute.
Bide azpiegitura nagusiek neurriak hartu beharko dituzte babes akustikorako, zarata-maila
txikituz; konponbide horien artean daude pantaila akustikoak edota begetalak eta babes-zonak;
trafikoa geldotzeko neurriak hartzea, jasaten duten eta ibilbide berriekin jasango duten
intentsitatea dela eta.
Kasu horietan guztietan adierazitako mapa horietatik datorrena hartu beharko da kontuan.
Kalitate akustikoko helburu horiek ez direla betetzen ikusten bada, babes zona akustiko berezia
mugatu behar da eta zonako plan espezifikoak egin.
* Nolanahi ere, eraikuntzek isolamendu egoki bat izango dute, barrurako ezarritako jakitate
akustikoko helburuak erdiestea bermatzeko.
4.- Hondakinak, lurren balantzea
Aurkeztutako garapenetan, litekeena da obra fasean lur eta hondakin soberakina izatea, eta
maileguan hartzeko material beharra. Beraz, garapenaren planeamenduan eta hura gauzatzeko
sustatu beharreko proiektuetan (urbanizazio proiektuak bereziki) arreta berezia emango zaie
eta ezarriko, Plan Orokorra sustatzeko Ordenantzetan ezartzen diren neurriak.
5.- Kutsatuak egon daitezkeen lurzoruak
Eremu eta azpieremu batzuetan lurzoru eta elementuak daudenez, zerrendan datozenak, haien
tratamendurako neurri egokiak hartuko dira, indarrean dagoen legeriaren arabera.
6.- Arrisku teknologikoak
Udal administrazioak udal emergentzia plan eguneratua egingo du, bertan sartuz aurkeztutako
garapen berriek eragindako eremu eta azpieremuak, nahi eta nahi ez arrisku azpiegitura
batzuen eraginpeko erradioan daudenak: N-1 errepidea, GI-131 eta RENFEko trenbidea; era
berean aztertu beharko dira arretaz trafiko astuna jasaten duten barne bide-sareko tarteak, eta
beraz, arriskutsu izan daitezkeenak, hiri bilbearen baitan dauden industriak daudelako.
XXII.5.-

Etxebizitzetarako erabilera duten eremu berrietan atzemandako inpaktuak
txikitzeko neurri espezifikoak: Baltzusketa, Agirialai eta Manterola
Inpaktuak natur baliabideetan:
1.- Ubideak
* Antolaturiko eremuetan, badira errekatxoak behar bezala tratatu beharko direnak, Plan
Orokorrean eta indarrean dagoen legerian dauden jarraibideekin.
* Hasiera batean behintzat, dauden ur ibilguen ibilbidea errespetatuko da; ezinezkoa bada,
ubideak desbideratuko dira eta ondoren naturalizatu eta berreskuratu, ingeniaritza biologikoko
teknikarekin, estali ordez.
* Bide berriak ubideen gainetik zeharkatzean sortutako eraginak osatu egingo dira ondoren
esango diren esku-hartze neurriekin:
- Gurutzea: ubidea, erriberak eta inguruko ertzak ahalik eta gutxien kaltetuz egingo da.
- Ubidean eta erriberetan zutabeak jartzea saihestuko da.
- Errekastoen gaineko gurutzeetan ez dira estaliko, eta zubia edo zubi-bidea egingo da;
sostengu eta estriboak ubide eta erriberetatik dezenteko distantziara jarriko dira.
* Kasu guztietan ibai-ertzak ur ibilguen erriberetakoarekin babestuko dira.
* Obrak ahalik eta kontu handienaz egingo dira nahigabeko kutsadura mugatzeko –olio, erregai
isurketak eta abar- eta gainean dauden gaiak ur sarera botatzea mugatzeko. Hartarako,
jarduketak zorrotz egokituko dira gai honi buruzko neurri orokorretara, Plan Orokor hau
garatzeko sustatuko diren udal ordenantzetan erabakitakoetara.
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2.- Akuiferoen urragarritasun handia.
* Obrak iraun bitartean, jarduketa zonaren batean hartzeko-zona edo makineria parkea jarri
behar bada, instalazioa behar bezala iragazgaiztuko da eta jasotzeko sistema bat izango du,
ihes edo isuri nahigabeko bat kontrolatzeko.
* Hiriko ur zikinen saneamendu sistemek, ahalik eta neurri gehien izango dute estankotasuna
bermatzeko eta ahalik eta gehien murrizteko ihes arriskua eta honek dakarren lurpeko uren
kutsatzea.
3.- Landaretza
* Eremu eta azpieremuen antolamendu orokor eta xehakatuaren ezarpenean, arreta berezia
emango zaie Plan orokor honetako B.-Hirigintza Arau Orokorrak dokumentuan agertzen diren
jarduketa irizpideak.
Hala, bateratzen saiatuko gara ahal dela, antolamendu hori eta intereseko landaretza eremuen
mantentzea: zuhaizti, parke eta lorategi hiritarrak, hauek sartuz eremuan antolatu beharreko
espazio libreetan. Era berean, adierazi egingo dira isolaturik daudenak, eta kontserbatu eta
iraunarazi beharrekoak.
Aurretik justifikatuta, zuhaitz edo zuhaiztiren bat kendu behar baldin bada, araudi orokorrak
dituen irizpideen arabera egingo da.
Helburu horiek erdiesteko, Plan orokorra garatzeko udal ordenantzetan esaten diren zuhaitz
motak erabiliko dira.
* Hirigintza antolamenduaren garapen eta exekuzio prozesuaren hurrengo faseetan, behar
diren neurriak hartuko dira, gorde behar diren zuhaitz edo zuhaiztiak mantentzeko: zonetan
balizak hartzea, zuhaitzak markatzea, bete-lanak egiteko lekuak izatetik kentzea, hartune eta
makineria lekua izatetik, beste zona batzuetarako sarbide izatetik libre uztea...
* Salbu eta helburuak iristeko beste aukera tekniko arrazoizkorik ez bada, ez dira onartuko
ubide nagusien erriberetako landaretza kentzen duten jardunak.
* Irizpide gisa, diseinuan, ahalegina egingo da landaretza guneak elkarri lotzeko, espazioen
barne lotura erraztuko duena.
* Salbu eta berariaz agertzen duen azterketa teknikoa bada, baztertu egin da basoko arbolak
aldatzea, kostu handia dutelako eta ondo irteteko aukera gutxi kasu honetan.
4.- Fauna
* Ahalik eta gehien mugatu behar dira faunarentzat egokienak diren lekuei egindako kalteak,
baso eta ibarbideei egindakoak alegia.
* Helburua lehenbizi intereseko espazioak natural kontserbatzea da eta faunarako habitatak
berreskuratzea –harizti edo askotariko baso berriak; errespetatutako errekastoak, edo natur
ingeniaritzarekin berreskuratutakoak; eta abar-, dagokionean sar daitezkeenak eremuetan
antolatu beharreko espazio libre berrietan, ahal dela, elkar lotuta egongo diren horietan.
5. Lotura ekologikoa
* Hirigintza garapenetara lotutako bide berriak, antolatu eta gauzatzerakoan, habitat naturaletan
zatikatzea ez gehitzeko moduan egingo dira. Kontrakoa bada, ondorengo faseetan aztertuko da
behar diren sistemak jartzea, komunikazio azpiegitura hauek iragazkor izan daitezen.
Manterolako ibarbidean eta ondoko magaletan, eta Baltzusketako goi partean, barneko lotura
hobetuko da, orain isolaturik dauden basotxoak elkartuz, goiko zonetan espazio libre eta
berdeak jarriz, lurzoru hiritarrezinarekin harremanetan, etengabeko lotura elkarrekikoa eginez.
* Azterketa espezifikoak egingo dira, eremuak sistema orokorraren proposatutako espazio
libreekin lotzea bermatzen saiatzeko, Garro eta Erroitz parkeekin, inguruko espazio, jarraipen
eta lotura bat emanez ordenatu beharreko espazio libreei, hiritar izango diren parkeei, lurzoru
hiritarrezinarekin.
* Hirigintza garapen berriak, beraz, baldintza egokietan antolatu eta gauzatuko dira, zertarako
eta, ahal dela bermatzeko lotura ekologikoak, bai beharrezko diren lurzoru edota pasillo
publikoak erreserbatuz, edo bai egoki diren beste neurri egoki batzuen bidez.
6.- Lurzorua
Aurreikusitako garapenek eragindakoak magaleko lursailak izanik, lurzoru hiritargarri gisa duten
sailkapena osatzeko, gordetze aldera, xehakatutako planeamenduan edo hurrengo urbanizazio
proiektuetan edo bietan, behar diren neurriak hartu behar dira sailkapen hori bateratzeko, ahalik
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eta aldaketa txikienak egitearekin, ahalik eta gehien murriztuz bide, urbanizazio eta abarretako
kalteak; eta proposatzen da antolamendu egokiak egitea, lursail naturala ahalik eta gehien
errespetatuz, beharrezko eraikuntzak jarriz eta espazio libre oparoak, beti ere elkar lotuak.
Kultur baliabideak
1.- Kultur ondarea
Hirigintza jarduketak egin beharreko eremu eta azpieremuetan aurreikuspenak gauzatzean,
kontuan hartuko da Plan Orokor honetan proposatutako Katalogoan erabakitakoa; edozein
jarduketa, babestutako eraikuntza edo espazioan edota balizko arkeologia guneetan, eta hau
kokatzen den inguruaren alterazioa osatu egingo da honekin, babestutako eraikuntzen eta
balizko arkeologia guneen tratamendurako neurriak hartu eta gauzatzearekin, indarrean dauden
xedapenetan ezarrita daudenak.
2.- Paisaia
* Espazio libreetarako izango direnek, gehienetan neurriz eta erreserbaz goi parteetan kokatzen
direnak, etorkizuneko parke handiekin edota lurzoru hiritarrezinarekin mugakidetzan, paisaia
tratamendu egokia jasoko dute eta gaur dauden itxurarekin mantentzen saiatuko dira –espazio
irekiak eta zuhaiztiak basoekin tartekatuz- elementu baliotsuenak hobetzen –zuhaiztiak eta ur
ibilguak-, eta egon daitezkeen elementu kaltegarriak kentzen.
* Eremuetako antolamendua behar den kalitatearekin erabaki eta gauzatzeko, eraikuntza eta
urbanizazio garapenek eragindako fronte eta albo ikusgarrienak bereziki aztertuko dira paisaiari
dagokionez, eta behar diren neurriak hartuko dira kalteak saihesteko. Neurri horiek bereziki
ardura daitezke fronte eta albo horien arkitektura eta urbanizazio kalitateaz; haien estaltze
begetalaz, egoki iritzitako zuhaitzak erabiliz; beste neurri batzuez, horien guztien osaketa
barne.
* Urbanizazio proiektuak helburuetan izango du paisaia berreskuratzea, zonarik kaltetuenak
edo beharra daukatenak hobetzeko: betetzeko eta lurra kentzeko ezpondak; hartune eta
makinaria guneak; bide sare guztia, eta abar.
Eragin sozialak. Hiri ingurumena
1.- Mugikortasuna-irisgarritasuna
* Eremu bakoitzean oinezko eta txirrindularien mugikortasuna sustatzeko, eta garapen berri
hauek eta mugakide direnen arteko lotura sustatzeko neurriak hartuko dira, beti ere saiatuz
finkatuen eta gabezia handiak dituztenen baldintzak hobetzen; ahal dela lotura on batzuk jarriz:
eskailera mekanikoak edota igogailuak. Honek erraztu egingo du beheko zonetan dauden
ahalmen handiko zerbitzu lerroetara sarbidea, trenbide sare eta garraio publikora.
Eratorritako arriskuak
1.- Arrisku geoteknikoak
Ez dago aski daturik arrisku hori ongi neurtzeko. Garapen guztiek zehatz-mehatz bete beharko
dituzte derrigorrezko azterketa geoteknikoen aholkuak, eta behar diren neurriak hartuko dituzte,
magalean egiten diren garapenetan.
2.- Inguruko zarata, sosegua
* Hirigintza garapenak eta hauen antolamenduak, hasieratik bertatik, behar bezala erabakiko
dira, ahal dela kendu edota murrizteko inguruko zarata eta pertsonei egiten dien kaltea.
Horretarako, erreferente gisa hartuko dira kasu bakoitzean ezarritako kalitate akustikoko
helburuak, eta helburuetako bat hura betetzea izango da. Horretarako Plan Orokorra garatzeko
udal ordenantzetan agindutakoa beteko da.
* Zarata-mapek, udalak sustatu beharrekoek, orain dauden edo inguruan proiektaturiko
azpiegituren jabeek sustatu beharrekoek –Renfeko trenbideak; egiten ari diren GI-131
errepidea eta N-1 saihesbidea izango dena, eta trafiko handiena jasaten duten hiri
bideak, eta abar- erabaki eta adierazi egin behar dituzte, besteak beste, batetik,
gaur egun eta etorkizunean hirigintza garapenean izango diren zarata-mailak, eta
bestetik, indarrean dagoen legerian dauden kalitate akustikoko xedapenetan
ezarritako helburuak betetzen ez dituzten eremuak.
Hala, mapa horiek identifikatu eta mugatu egingo dituzte zortasun akustikoko zonak, aipatutako
xedapenetan ezarritako helburuekin.
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* Zarata-mapen emaitzek hala diotenean, babes akustiko bereziko zonak mugatuko dira,
aipatutako xedapenetan horietarako dauden helburuekin, eta zonako plan espezifikoak egingo
dira.
* Nolanahi ere, eraikuntzek isolamendu egoki bat izango dute, barrurako ezarritako jakitate
akustikoko helburuak erdiestea bermatzeko.
3.- Hondakinak, lurren balantzea
Aurkeztutako garapenetan, litekeena da obra fasean lur eta hondakin soberakina izatea, eta
maileguan hartzeko material beharra. Beraz, garapenaren planeamenduan eta hura gauzatzeko
sustatu beharreko proiektuetan (urbanizazio proiektuak bereziki) arreta berezia emango zaie
eta ezarriko, Plan Orokorra sustatzeko Ordenantzetan ezartzen diren neurriei.
4.- Kutsatuak egon daitezkeen lurzoruak
Eremu eta azpieremu batzuetan lurzoru eta elementuak daudenez, zerrendan datozenak, haien
tratamendurako neurri egokiak hartuko dira, indarrean dagoen legeriaren arabera.
5.- Arrisku teknologikoak
Udal administrazioak udal emergentzia plan eguneratua egingo du, bertan sartuz aurkeztutako
garapen berriek eragindako eremu eta azpieremuak, nahi eta nahi ez arrisku azpiegitura
batzuen eraginpeko erradioan daudenak: N-1 errepidea, GI-131 eta RENFEko trenbidea; era
berean aztertu beharko dira arretaz trafiko astuna jasaten duten barne bide-sareko tarteak, eta
beraz, arriskutsu izan daitezkeenak, hiri bilbearen baitan dauden industriak daudelako.
XXII.6.-

Jarduera ekonomikoetarako erabilera duten eremu berrietan atzemandako
inpaktuak txikitzeko neurri espezifikoak: Illarramendi, Igerategi, Aritzaga,
Antzizu eta Bordaberriazpi
Inpaktuak natur baliabideetan:
1.- Ubideak
* Antolaturiko eremuetan, badira errekatxoak behar bezala tratatu beharko direnak, Plan
Orokorrean eta indarrean dagoen legerian dauden jarraibideekin.
* Hasiera batean behintzat, dauden ur ibilguen ibilbidea errespetatuko da; ezinezkoa bada,
ubideak desbideratuko dira eta ondoren naturalizatu eta berreskuratu, ingeniaritza biologikoko
teknikarekin, estali ordez.
* Bide berriak ubideen gainetik zeharkatzean sortutako eraginak osatu egingo dira ondoren
esango diren esku-hartze neurriekin:
- Gurutzea: ubidea, erriberak eta inguruko ertzak ahalik eta gutxien kaltetuz egingo da.
- Ubidean eta erriberetan zutabeak jartzea saihestuko da.
- Errekastoen gaineko gurutzeetan ez dira estaliko, eta zubia edo zubi-bidea egingo da;
sostengu eta estriboak ubide eta erriberetatik dezenteko distantziara jarriko dira.
* Kasu guztietan ibai-ertzak ur ibilguen erriberetakoarekin babestuko dira .
* Obrak ahalik eta kontu handienaz egingo dira nahigabeko kutsadura mugatzeko –olio, erregai
isurketak eta abar- eta gainean dauden gaiak ur sarera botatzea mugatzeko. Hartarako,
jarduketak zorrotz egokituko dira gai honi buruzko neurri orokorretara, Plan Orokor hau
garatzeko sustatuko diren udal ordenantzetan erabakitakoetara.
2.- Akuiferoen urragarritasun handia.
* Obrak iraun bitartean, jarduketa zonaren batean hartzeko-zona edo makineria parkea jarri
behar bada, instalazioa behar bezala iragazgaiztuko da eta jasotzeko sistema bat izango du,
ihes edo isuri nahigabeko bat kontrolatzeko.
* Hiriko ur zikinen saneamendu sistemek, ahalik eta neurri gehien izango dute estankotasuna
bermatzeko eta ahalik eta gehien murrizteko ihes arriskua eta honek dakarren lurpeko uren
kutsatzea.
* Jarduera ekonomikoren batek kutsagarri izan daitezkeen industriak baldin baditu, sustatzaileei
eskatuko zaie neurriak har ditzatela lurpeko urak toxiko diren sustantziekin kutsatzeko arriskua
txikitzeko.
3.- Landaretza
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* Eremu eta azpieremuen antolamendu orokor eta xehakatuaren ezarpenean, arreta berezia
emango zaie Plan orokor honetako B.-Hirigintza Arau Orokorrak dokumentuan agertzen diren
jarduketa irizpideei.
Hala, bateratzen saiatuko gara ahal dela, antolamendu hori eta intereseko landaretza eremuen
mantentzea: zuhaizti, parke eta lorategi hiritarrak, hauek sartuz eremuan antolatu beharreko
espazio libreetan. Era berean, adierazi egingo dira isolaturik daudenak, eta kontserbatu eta
iraunarazi beharrekoak.
Aurretik justifikatuta, zuhaitz edo zuhaiztiren bat kendu behar baldin bada, araudi orokorrak
dituen irizpideen arabera egingo da.
Helburu horiek erdiesteko, Plan orokorra garatzeko udal ordenantzetan esaten diren zuhaitz
motak erabiliko dira.
* Hirigintza antolamenduaren garapen eta exekuzio prozesuaren hurrengo faseetan, behar
diren neurriak hartuko dira, gorde behar diren zuhaitz edo zuhaiztiak mantentzeko: zonetan
balizak hartzea, zuhaitzak markatzea, bete-lanak egiteko lekuak izatetik kentzea, hartune eta
makineria lekua izatetik, beste zona batzuetarako sarbide izatetik libre uztea...
* Salbu eta helburuak iristeko beste aukera tekniko arrazoizkorik ez bada, ez dira onartuko
ubide nagusien erriberetako landaretza kentzen duten jardunak.
* Irizpide gisa, diseinuan, ahalegina egingo da landaretza guneak elkarri lotzeko, espazioen
barne lotura erraztuko duena.
* Kasu guztietan, babeseko landaretza barrerak jarri behar dira lurzoru etxebizitzetarakoen
ondoan dauden jarduera ekonomikoetarako eremuen mugetan, eta bereziki, lurzoru
hiritarrezina ukitzen duten zonetan.
* Salbu eta berariaz agertzen duen azterketa teknikoa bada, baztertu egin da basoko arbolak
aldatzea, kostu handia dutelako eta ondo irteteko aukera gutxi kasu honetan.
4. Lotura ekologikoa
* Hirigintza garapenetara lotutako bide berriak, antolatu eta gauzatzerakoan, habitat naturaletan
zatikatzea ez gehitzeko moduan egingo dira. Kontrakoa bada, ondorengo faseetan aztertuko da
behar diren sistemak jartzea, komunikazio azpiegitura hauek iragazkor izan daitezen.
* Hirigintza garapen berriak, beraz, baldintza egokietan antolatu eta gauzatuko dira, zertarako
eta, ahal dela bermatzeko lotura ekologikoak, bai beharrezko diren lurzoru edota pasillo
publikoak erreserbatuz, edo bai egoki diren beste neurri egoki batzuen bidez. Babesteko
espazio libreak jartzeak, jarduera ekonomikoetako eremuen eta etxebizitzetarako inguruko
zonen edota lurzoru hiritarrezinen artean, espazio berdeen arteko lotura ekarriko du.
5.- Lurzorua
Aurreikusitako garapenek eragindakoak magaleko lursailak izanik, lurzoru hiritargarri gisa duten
sailapena osatzeko, gordetze aldera, xehakatutako planeamenduan edo hurrengo urbanizazio
proiektuetan edo bietan, behar diren neurriak hartu behar dira sailkapen hori bateratzeko, ahalik
eta aldaketa txikienak egitearekin, ahalik eta gehien murriztuz bide, urbanizazio eta abarretako
kalteak; eta proposatzen da antolamendu egokiak egitea, lursail naturala ahalik eta gehien
errespetatuz, beharrezko eraikuntzak jarriz eta espazio libre oparoak, beti ere elkar lotuak.
Kultur baliabideak
1.- Kultur ondarea
Hirigintza jarduketak egin beharreko eremu eta azpieremuetan aurreikuspenak gauzatzean,
kontuan hartuko da Plan Orokor honetan proposatutako Katalogoan erabakitakoa; edozein
jarduketa, babestutako eraikuntza edo espazioan edota balizko arkeologia guneetan, eta hau
kokatzen den inguruaren alterazioa osatu egingo da honekin, babestutako eraikuntzen eta
balizko arkeologia guneen tratamendurako neurriak hartu eta gauzatzearekin, indarrean dauden
xedapenetan ezarrita daudenak.
2.- Paisaia
* Espazio libreetarako izango direnek, gehienetan neurriz eta erreserbaz goi parteetan kokatzen
direnak, lurzoru hiritarrezinarekin mugakidetzan, paisaia tratamendu egokia jasoko dute eta
gaur dauden itxurarekin mantentzen saiatuko dira –espazio irekiak eta zuhaiztiak basoekin
tartekatuz- elementu baliotsuenak hobetzen –zuhaiztiak eta ur ibilguak-, eta egon daitezkeen
elementu kaltegarriak kentzen.
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* Eremuetako antolamendua behar den kalitatearekin erabaki eta gauzatzeko, eraikuntza eta
urbanizazio garapenek eragindako fronte eta albo ikusgarrienak bereziki aztertuko dira paisaiari
dagokionez, eta behar diren neurriak hartuko dira kalteak saihesteko. Neurri horiek bereziki
ardura daitezke fronte eta albo horien arkitektura eta urbanizazio kalitateaz; haien estaltze
begetalaz, egoki iritzitako zuhaitzak erabiliz; beste neurri batzuez, horien guztien osaketa
barne.
* Urbanizazio proiektuak helburuetan izango du paisaia berreskuratzea, zonarik kaltetuenak
edo beharra daukatenak hobetzeko: betetzeko eta lurra kentzeko ezpondak; hartune eta
makinaria guneak; bide sare guztia, eta abar.
Eragin sozialak. Hiri ingurumena
1.- Mugikortasuna-irisgarritasuna
* Eremu bakoitzean oinezko eta txirrindularien mugikortasuna sustatzeko, garapen berri hauen
eta mugakide direnen arteko lotura sustatzeko neurriak hartuko dira, beti ere saiatuz finkatuen
eta gabezia handiak dituztenen baldintzak hobetzen; ahal dela lotura on batzuk jarriz: eskailera
mekanikoak edota igogailuak. Honek erraztu egingo du beheko zonetan dauden ahalmen
handiko zerbitzu lerroetara sarbidea, trenbide sare eta garraio publikora.
Eratorritako arriskuak
1.- Arrisku geoteknikoak
Ez dago aski daturik arrisku hori ongi neurtzeko. Garapen guztiek zehatz-mehatz bete beharko
dituzte derrigorrezko azterketa geoteknikoen aholkuak, eta behar diren neurriak hartuko dituzte,
magalean egiten diren garapenetan.
2.- Inguruko zarata, sosegua
* Hirigintza garapenak eta hauen antolamenduak, hasieratik bertatik, behar bezala erabakiko
dira, ahal dela kendu edota murrizteko inguruko zarata eta pertsonei egiten dien kaltea.
Horretarako, erreferente gisa hartuko dira kasu bakoitzean ezarritako kalitate akustikoko
helburuak, eta helburuetako bat hura betetzea izango da. Horretarako Plan Orokorra garatzeko
udal ordenantzetan agindutakoa beteko da.
*Erabilera industrial hutsa duten eraikuntzak dauden kasuetan, hauek diseinatu beharko dira
eta ingurunea, etxebizitza erabilera duten inguruko zonetan kalte handirik gerta ez dadin. Egin
asmo diren eraikuntzen kalitatea kontrolatu beharko da.
* Zarata-mapek, udalak sustatu beharrekoek, orain dauden edo inguruan proiektaturiko
azpiegituren jabeek sustatu beharrekoek –Renfeko trenbideak; egiten ari diren GI-131
errepidea eta N-1 saihesbidea izango dena, eta trafiko handiena jasaten duten hiri
bideak, eta abar- erabaki eta adierazi egin behar dituzte, besteak beste, batetik,
gaur egun eta etorkizunean hirigintza garapenean izango diren zarata-mailak, eta
bestetik, indarrean dagoen legerian dauden kalitate akustikoko xedapenetan
ezarritako helburuak betetzen ez dituzten eremuak.
Hala, mapa horiek identifikatu eta mugatu egingo dituzte zortasun akustikoko zonak, aipatutako
xedapenetan ezarritako helburuekin.
* Zarata-mapen emaitzek hala diotenean, babes akustiko bereziko zonak mugatuko dira,
aipatutako xedapenetan horietarako dauden helburuekin, eta zonako plan espezifikoak egingo
dira.
Jarduera ekonomikoetarako eremu bakoitzean (etxebizitzetarako zonak edota hiritarrezinak
ukitzen badituzte) ertzetan zona berdeak jarriko dira, erabilera sentibera horiek babestuko
dituztenak.
* Nolanahi ere, eraikuntzek isolamendu egoki bat izango dute, barrurako ezarritako jakitate
akustikoko helburuak erdiestea bermatzeko.
3.- Hondakinak, lurren balantzea
Aurkeztutako garapenetan, litekeena da obra fasean lur eta hondakin soberakina izatea, eta
maileguan hartzeko material beharra. Beraz, garapenaren planeamenduan eta hura gauzatzeko
sustatu beharreko proiektuetan (urbanizazio proiektuak bereziki) arreta berezia emango zaie
eta ezarriko, Plan Orokorra sustatzeko Ordenantzetan ezartzen diren neurriei.
4.- Kutsatuak egon daitezkeen lurzoruak
Eremu eta azpieremu batzuetan lurzoru eta elementuak daudenez, zerrendan datozenak, haien
tratamendurako neurri egokiak hartuko dira, indarrean dagoen legeriaren arabera.
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5.- Arrisku teknologikoak
Udal administrazioak udal emergentzia plan eguneratua egingo du, bertan sartuz aurkeztutako
garapen berriek eragindako eremu eta azpieremuak, nahi eta nahi ez arrisku azpiegitura
batzuen eraginpeko erradioan daudenak: N-1 errepidea, GI-131 eta RENFEko trenbidea; era
berean aztertu beharko dira arretaz trafiko astuna jasaten duten barne bide-sareko tarteak, eta
beraz, arriskutsu izan daitezkeenak, hiri bilbearen baitan dauden industriak daudelako.
XXII.7.-

Plan Orokorraren proposamenetatik ateratako lurzoru hiritarrezinean
atzemandako inpaktuak txikitzeko neurri espezifikoak
Eratorritako arriskuak
1.- Arrisku geoteknikoak
Higadura arrisku nabarmena duten zonetan landaretzaren kontserbazio edo hobekuntza
bideratzen duten erabilerak bakarrik onartuko dira, eta beraz, lurzoruaren iraunkortasuna
sustatzen dutenak eta higadura arriskua murrizten.
2.- Inguruko zarata, sosegua
* Udaleko etorkizuneko zarata-mapak, komunikazioen azpiegiturakoekin koordinazioan,
mugatu egingo ditu zarata maila gehiegizkoa duten lurzoru hiritarrezineko zonak, bereziki
adieraziz eragindako eraikuntza etxebizitzatarakoak edo bereziak (kultura, irakaskuntza,
osasuna eta abarretarako), eta adieraziz halaber kasu bakoitzean desiragarria litzatekeen
kalitate akustiko maila.
* Halaber eskuduntza duten beste Administrazioekin batera, zonakatzeko neurri bereziak jarri
ala ez aztertuko da, eta dagokionean, plan espezifikoak egiteko beharra, eremu horietan soinu
konforta segurtatzeko.
XXII.8.Garapen planeamenduari buruzko neurri orokorrak.
Ondoren esango dira zenbait neurri aintzat hartzeko edota garatzeko, Plan orokorra garatzeko
sustatu beharreko planeamendua prestatzeko eta zehazki, dagokion hirigintza antolamendua
erabakitzeko.
Natur baliabideak
1.- Ubideak
Hirigintza antolamendua erabakitzean, honako hauek bermatu behar ditu:
* Sare hidrografikoan efektuak murriztea, ahalik eta gehien saihestuz ibarbideak estaltzea,
ubideak desbideratzea, eta abar. Horren aurrean, helburutzat hartuko da elementu horiek hiri
paisaian sartzea, eta birkalifikatzea.
* Egokitzea “B.- Plan Orokorreko Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuko irizpideei, ”C.6 Ibai
ibilguak eta horien babes eremuak” baldintzatzaile gainjarria arautzen dutenei, eta ““D.5.Ubideak eta babeserako ertzak” zona orokorraren arautzea egiten dutenei.
* Egokitzea idazpuru honen aurreko ataletan agertutako neurri espezifikoei, haien xede diren
eremuei buruzkoei.
2.- Landaretza
Hirigintza antolamendua erabakitzean, honako hauek bermatu behar ditu:
* Egokitzea “B.- Plan Orokorreko Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuko irizpideei, ”C.4.Baso autoktonoen babes-eremuak” baldintzatzaile gainjarria arautzen dutenei, jakingarri horiek
hedatuz jarduketa eremuetan dauden zuhaiztiei, adierazten diren zuhaitzek duten balio, neurri
eta garrantziagatik gorde behar direnei.
* Egokitzea idazpuru honen aurreko ataletan agertutako neurri espezifikoak, arreta eman zaien
eremuei buruzkoak.
Helburu horrekin, antolamendu hau erabakitzerakoan kasu bakoitzean adierazi eta zehaztuko
dira harengandik eratorritako eraginak baldintzatzaile horren menpeko sailetan edo jarduketa
eremu desberdinetan aitor daitezkeen eremuetan. Zehazki, sail horien murrizketa edo kentzea
dakartenean, antolamendu horrek definitzen duen planeamenduak eragin mota hauen azterketa
zehatz bat sartuko du, bai kuantitatiboa (eragindako lursailen azalera; eragindako zuhaitz
kopurua...) eta bai kualitatiboa (espezie motak; eragindako landaretzaren tamaina eta zernolakoa...) Era berean, planeamendu horrek berak erabakiko ditu konpentsazio neurriak, araudi
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orokorrean horretaz ezarritako irizpideen arabera, haiek gauzatzeko espazioaren edo
espazioen adierazpena barne.
3.- Fauna
Hirigintza antolamendua erabakitzerakoan, bermatu egingo da faunarentzat egokienak diren
zonen kontserbazioa, hobekuntza edo berrezarpena, basoak, interesekoa zuhaitzak sartzeak,
ibarbideak eta ur ibilguak, heskai eta mugak, eta abar.
4. Lotura ekologikoa
Hirigintza antolamendua egokitu egingo da Plan Orokorreko “B.- Plan Orokorreko Hirigintza
Arau Orokorrak” dokumentuko irizpideei, ”C.9.- Korridore ekologikoak” baldintzatzaile gainjarria
arautzen dutenei.
Aurretik dagoen hiri bilbearen barruan dauden hiri garapen berriak egokitu egingo dira irizpide
horietara, ahal bada eta egokia bada, kokapen eta ezaugarriei begira.
5.- Lurzorua
Hirigintza antolamendua ezarriko da, ahal dela honako hauek mantentzeko:
* Oro har, lurraren filtratzeko gaitasun naturala, artifizialtzea mugatuz alde pabimentudun edo
eraikiak eratuz.
* Zehazki, baldintza edafologiko bereziko lurzoruak, ahal dela sartuz aipatu antolamenduan, eta
horretarako, mantentzearekin bateragarri diren erabilera emanez.
Era horretako lurzoruak soberan egonez gero, tratamendua egokitu egingo da Plan orokorra
garatzeko ordenantzei buruz ezarritako irizpideetara.
Nekazaritzako produktibitatea. Balio estrategiko handiko lurzoruak
Hiri antolamendua egokitu egingo da era honetako lurzoruetarako hiri arau orokorretan jarritako
irizpideetara, “C.2.- Balio agrologiko handiko esparruak” baldintzatzaile gainjarria arautzen
dutenetara.
Kultur baliabideak. Paisaia
* Hiri antolamendua erabakitzeko prozesua osatu egingo da, batetik, paisaia eraginen
ebaluazio zorrotzarekin, bereziki hark oso leku ikusgarrietan eragiten duenean, eta bestetik,
inpaktu negatiboak kendu edota gutxitzeko kasu bakoitzean beharrezko diren neurriak
zehaztearekin.
Hirigintza prozesu osteko faseetan garatu eta osatzeari kalterik egin gabe, ebaluazio hura modu
bateratuan egingo da, koordinatuta, ordenantza xehakatuaren ezarpenarekin, une horretan eta
kasu bakoitzean egoki irizten zaion helmenarekin.
Aipatutako neurriak hauek izan daitezke: arkitektura eta urbanizazio kalitate handiago bat
sustatzea; eragin negatiboak dituzten fronte eta elementuak landaretzaz estaltzea; beste neurri
batzuk, haien guztien osatzea barne.
* Hirigintza antolamenduak ahalegina egingo du eremu bakoitzeko paisaia baliabide
garrantzizkoenak errespetatu, hobetu, berreskuratu eta balioesteko, behar diren neurriak
egokituz, paisaia efektu ezkorrak kendu edota gutxitzeko.
Eragin sozialak. Hiri ingurumena. Mugikortasuna-irisgarritasuna
Hirigintza antolamendua ezarriko da, ahal dela honako hauek sustatu edo indartzeko:
* Lotura, barnekoa eta kanpokoa, mugikortasun iraunkorren bidez –garraio publikoa, oinez
edo bizikletan-; eta horien erabilera lehenestea ibilgailu pribatuaren aldean.
* Oinezko, txirrindulari eta garraio publikoko udal sareetan edo udalaz gainekoetan sartzea.
* Osatzea aurreko sareak garraio bertikaleko elementuen aurreikuspenarekin –eskailera
mekanikoak, arranpa mekanikoak, igogailuak, etb.-, beti ere haiek komenigarriak badira
erantzun ahal izateko desnibel, malda eta beste arazoak.
Eratorritako arriskuak
1.- Arrisku geoteknikoak: antolamendu xehakatua ezartzearen aurretik azterketa geoteknikoa
egin behar da, une horretan egitea komenigarria den kasu guztietan.
Kasu horietan, antolamendua egokitu egingo da azterketa horietako irizpideetara.
2.- Uholde-arriskua: kontuan hartuko dira Hirigintza arau orokorretan “C.7.- Uholde-arriskuko
zonen mugapena” baldintzatzaile gainjarriarentzat hartutako erabakiak.
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Indarrean dagoen legerian ezarritako irizpideen arabera, egoki ikusten denean, hiri
antolamenduko erabakia osatu egingo da aurretik edota batera egingo den azterketa
hidraulikoarekin, eskumena duen administrazioak jarritako irizpideen arabera.
3.- Inguruko zarata, sosegua
* Hirigintza antolamendua behar den bezala zehaztuko da, ahal dela kendu edota murrizteko
inguruko zarata eta pertsonei egiten dien kaltea, erreferentetzat hartuz, kasu bakoitzean
jarritako kalitate akustikoko helburuak, eta haiek erdiestea izango da asmoetako bat. Helburu
horiek erdiesteak justifikatu egin dezake:
- Lurraldean erabilera eta jarduerak ezartzeko erabakiak hartzea, eta haietarako eraikuntzak
ezartzeko; aurretik dituzten eragin akustikoak neurtuz, komunikazio azpiegitura, jarduera...
zarata igorleak,... gertu edo urruti dauden arabera. Sustatu egingo dira:
. Eraikuntza horiek ahalik eta gehien aldentzea zarata igorle horiengandik.
. Lehen lerroan jartzea ez hain sentiberak diren erabileretarako eraikuntzak - hirugarren
sektorea edota antzekoak- zarataren aurkako pantaila edo hesi gisa lan egin dezaten beste
erabilera sentiberago batzuetako eraikuntzak babestuz –etxebizitza, hezkuntza ekipamenduak,
osasun etxeak, eta abar.-.
- Aipatutako antolamenduaren baitan zehaztu beharreko eraikuntza formaren parametro
arautzaileak erabakitzea –eraikuntzen hondoko alineazio arautzaile edo baldintzatzaileak,
bereziki etxebizitzetarakoak direnak, eta abar- aldez aurretik ebaluatuz haiei lotutako inplikazio
akustikoak, eta eraginak eraikuntzen kalitatean eta erabilera egokiei zuzentzerakoan.
Parametro horiek sustatu behar dute ahal dela eraikuntzen barrualdeko antolamendu edota
eratzea, egoitzarik sentiberenak jartzeko zaratarik gutxieneko lekuan.
Aurreikustea azterketa edota proiektu espezifikoak egitea murrizteko neurriak hartzeko, bai
isurketa mailak –ibilgailu bolumena jaisteko edota abiadura moteltzeko, adibidez semaforoak
jartzea, lurzoruaren tratamendua- eta bai zabaltze mailak –zarataren aurkako hesi eraginkorrak.
* Eremu berean era askotako erabilerak aurreikusteak –etxebizitza, jarduera ekonomikoak,
ekipamenduak- justifikatu egiten du, hirigintza antolamenduaren definizioaren baitan,
komenigarri irizten diren haien neurri bateragarrien erabaki osagarria.
4.- Hondakinak, lurren balantzea:
5.- Kutsatuak egon daitezkeen lurzoruak: kutsatuak egon daitezkeen lurzoruak dauzkaten
eremuen antolamendu xehakatua erabakitzea, egokitu egingo da indarrean dagoen legeriak
ezarritako irizpideetara.
Beste jakingarri batzuk
Proiektatutako eraikinen kokapena eta orientazioa, antolamendua egiten den unetik bertatik,
eguzki-argia hartzeko eran eta egun-argia baliatzeko eran egingo da, eta irekiguneak ahal
bezainbat baliatzeko, gehiegi berotzea eragotziko duen eguzkia hartzeko sistema pasiboak
erabiliz.
XXII.9.-

- Plan Orokorra garatzean sustatu beharreko udal ordenantzei buruzko
neurri orokorrak.
Oro har, hirigintza antolamendua erabaki eta gauzatzean, Plan orokorra garatzean sustatu
beharreko udal ordenantzetan ezarritako irizpideei egokituko zaie, Hirigintza arauen
dokumentuko 5. artikuluan ezarritakoaren arabera.
Irizpide horiek berak aplikatuko dira ondoren esango diren gaietan. Honako esku-hartze
neurriak proposatzen dira:
- Egin beharreko urbanizazio eta eraikuntza obren proiektuei buruzko neurriak, sustatu behar
direnak, hirigintza planeamenduan proiektatutako hirigintza antolamendua gauzatzeko.
1.- Baliabide naturalak:
Ubideak
* Urbanizazio eta eraikuntza obren proiektuek aurreikusi egingo dituzte kasu bakoitzean behar
diren neurriak, ur kalitateari ahalik eta gutxien eragiteko, behar bezalako arreta emanez honako
hauei: Solidoak arrastan eramatea ubide sarera –dekantatzaile, iragazki, eta abarren bidez,
modu egokian diseinatuz-; nahi gabe isurketak egiteko arriskua, olio, erregai edo beste osagai
toxikoak, eta abar.
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* Urbanizazio eta eraikuntza obren proiektuek definituko dituzte, nahi gabe olio, erregai eta
beste toxikoak isurtzea saihesteko neurriak: materialak hartzeko eta makinaria mantentzeko
zonak zeintzuk diren definitzeko betebeharra, adieraziz isolatu eta iragazgaitz egiteko neurriak,
aldi batez urak hartu eta gordetzeko sistemak diseinatzeko beharra balizko isurketak
kontrolatzeko, eta abar.
* Ibarbide, errekasto edo errekei eragiten zaienean, proiektuak aukerak aztertuko ditu, ahalmen
ekologikoa gehien berreskuratzea ekarriko lukeena lehenetsiz: Ubideen tratamendu
morfologikoa –solairu, zeharkako nahiz luzekako profil, eta abar berreskuratzea-, ingeniaria
biologikoko teknikak baliatzea, ingeniaritza zibil ohikoa osatuz, eta abar.
Landaretza
* Urbanizazio eta eraikuntza obren proiektuek adierazi egingo dituzte gorde beharreko zuhaitz
isolatuak eta landaretza multzoak, behar diren neurri espezifikoak hartuz.
* Urbanizazio proiektuek azterketa eta neurri egokiak behar dituzte, landaretza mantendu edota
jartzeko, -bai indarrean dagoen legeria betetzeko; bai dagoen landaretza tratatzeko irizpideak
ezartzeko: bai landaretza murriztuz gero konpentsazio neurriak hartzeko-; beti ere egokituz udal
ordenantzetan datozen baldintzei – baldintza teknikoak, landatu beharrekoak zeintzuk diren
adierazten dituztenak, tamaina,…-.
Lotura ekologikoa
* Urbanizazio proiektuak egokitu egingo dira Hirigintza arau orokorretan datozen irizpideetara,
“C.9- Korridore ekologikoak” baldintzatzaile gainjarriari buruz, eta sustatu egingo dute espazio
libre, ibarbide eta basotxoen arteko lotura, zeharkako jarduketen bidez, heskaiak, landaretza
bandak, eta abar.
* Bide azpiegitura berriak egiteko aurreikuspenak, eta aurrekoak eraistekoak, osatu egingo dira
fauna pasatzeko neurriekin, beti ere justifikatuta badago.
* Aipatutako proiektuek bermatu egingo dute ubidearen jarraipena, oztopo berriak eragotziz edo
pasabide espezifikoak diseinatuz.
Lurzoruak
* Urbanizazio obren proiektuek ahalegina egingo dute iragazgaiztutako lurzorua ahalik eta
txikiena izan dadin, eta mugatu egingo dute, ahal dela, iragazgaitz diren pabimenduen azalera,
lurraren berezko iragazte gaitasun mantenduz.
Oinezkoentzako eta ibilgailuentzako espazioetan euriarentzako iragazkor diren materialak
erabiltzea aztertuko da.
* Eraikuntza proiektuak, sestra gainean edo azpian eraiki gabeko lursailei lotutako eraikuntzei
buruzkoak, aurreko ataleko irizpideen arabera egingo da, ezarpena egokia baldin bada.
* Aipatutako urbanizazio eta eraikuntza obra proiektuak ahalegina egingo dute, bereziki,
lurzoruak mantentzen egoera edafologiko berezian eta neurtu egingo dute era horretako zenbat
lur dagoen soberan.
Soberakin horien tratamendua egokitu egingo da aipatutako ordenantzetan jarritako
irizpideetara. Une horretan eta ordenantzetan ebaluazioa egiteko, honako neurriak proposatzen
dira:
- Irizpide orokorra: soberan dauden lurzoruak hartzea eta berrerabiltzea eremu horren
birjarpen eta lorategietan.
- Irizpide alternatiboa: ezarri beharrekoa da, bai lurzoruetan edota balio handiagokoetan, beti
ere ezin bada aurreko irizpide orokorra ezarri: nekazaritzako finkak edota nekazaritzarako
balioa duten lurzoruak hobetzea; inguruko obrak birjartzea, eta abar.
Ahal dela eragotzi egin behar da neurri gabe betelanak egitea.
Ura
Urbanizazio eta eraikuntza obra proiektuek neurriak hartuko dituzte ura aurreztu eta
berrerabiltzeko, bai obren exekuzio fasean, eta bai urbanizatu eta eraikitakoan egingo den
ondorengo erabilera eta ustiapenean. Helburu horrekin, ondorengo neurriak hartuko dira:
* Hornidura sareetarako neurriak hartuko dira, ihesak kontrolatu eta kudeatzeko. Haren
diseinuak kontsumo guztiak kontrolatzea ahalbideratuko du: etxeetakoak, komertzialak,
industrialak, zuzkiduretakoak, lorategi eta garbiketarakoak, eta abar.
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* Espazio libre, parke eta lorategiak diseinatzean baldintza bioklimatikoei egokitutako landareak
jarriko dira, mantenimendu txikia behar dutenak eta bereziki, ureztatze txikia.
* Eraikuntza proiektuak, Eraikuntza Kode Teknikoaren arabera, ura tentuz erabiltzeko neurri
guztiak izango dituzte –iturri, elektratresna-.
2.- Baliabide naturalak. Paisaia:
* Urbanizazio obren proiektuak eta dagokionean eraikuntzakoak, errespetatu, hobetu,
berreskuratu edota balioetsi egingo dira, ahal dela, eremu bakoitzeko paisaia baliabideak,
behar diren neurriak hartuz kendu edota murrizteko paisaia eragin txarrak, batik bat ikusgarrien
diren puntu eta inguruetan.
* Urbanizazio obra proiektuak osatu egingo dira paisaia eraginen ebaluazioarekin eta inpaktu
negatiboak kentzeko neurriekin.
Hala, kaltetutako zonak adieraziko dira, bai lehengoak eta bai oraingoak; berreskuratu behar
direnak –ezpondak, lur-kentzeak, betetzeko ezpondak, hartzeko zonak edo makineria parkeak,
sarbideak, eta abar.-, eta egoki iritzitako neurriak hartuko dira integraziorako, kalitatea,
landaretzaz estaltzea, ezpondak leuntzea, jatorrizko formak berreskuratzea, eta abar.
Ordenantzek Plan Orokorra garatzeko ezarritakoa beteko da.
* Aurreko irizpideak eraikuntza proiektuetan aplikatuko dira, bidezko bada, baldintzatzaile eta
ezaugarrien arabera.
3.- Eratorritako arriskuak
Arrisku geoteknikoak
Urbanizazio eta eraikuntza obra proiektuak egokitu egingo dira azterketa geoteknikoetara,
derrigorrezko edota komenigarri denean.
Uholde-arrisku maila
2.- Uholde-arriskua: kontuan hartuko dira Hirigintza arau orokorretan “C.7.- Uholde-arriskuko
zonen mugapena” baldintzatzaile gainjarriarentzat hartutako erabakiak.
Kasu batzuetan, indarrean dauden xedapenen arabera, hirigintza antolamendua osatu egingo
da aurretiko edo aldi bereko azterketa hidraulikoarekin, eskumena duen administrazioak
jarritako irizpideekin bat etorriz.
Inguruko zarata, sosegua
* Urbanizazio eta eraikuntza obra proiektuek eranskin bat izango dute esanez obra fasean
sosegu publikoari eragiten diotenak nola tratatu: lanaldiak, makineria, aldi baterako
desbideratzeak, kamioi eta bide garbiketak, hautsa eta lokatza gutxi sortzea, eta abar.
Eskuliburu hau egokitu egingo da ordenantzetan dauden irizpideetara.
* Zarata zabaltzea mugatzeko neurririk ez bada –barrerak, lurrezko hesiak-, urbanizazio
proiektuak diseinatuko ditu behar bezala.
* Eraikuntzen diseinua egitean inpaktu akustikoak murrizteko eran egingo da, batez ere alde
sentiberenetan, inpaktuak txikienak diren aldeetan kokatuz.
* Eraikuntza proiektuek kalkulatu egingo dute barrualdean zarata-mailaz araudiak diona
betetzeko behar den isolamendu maila, eta horretarako dauden irizpideei segituko zaie.
Hondakinak eta lurren balantzea
* Oro har, tratamendua egokitu egingo da indarrean dauden xedapenetara, aipatutako udal
ordenantzak barne.
* Aipatutako urbanizazio eta eraikuntza obra proiektuek ebaluatu egingo dute balizko lur
soberakinen bolumena eta norakoa; beti indarrean dauden xedapenen arabera (423 Dekretua,
1994ko azaroaren 2koa, hondakin inerteak eta inertizazioaren gai izan direnak kudeatzeari
buruzkoa)
* Mailegu materialek bete egin behar dituzte azterketa berezietan ezarritako zehaztasun
geoteknikoak, eta baita Lurzoruaren kutsadura prebenitu eta zuzentzeko 2005eko otsailaren
4ko 1 legearen I Eranskineko VIE-A balioak.
Haien jatorria izan daiteke: obraren indusketatik edo legezko beste obra batzuetako
indusketatik datozenak; ustiapen legezkoetatik datozen zakar naturalak; eraikuntza eta
eraispenen balioespenetik datozen zakarrak; eskoria beltzak, altzairutegikoak, behar bezala
tratatuta 2003ko otsailaren 18ko 34. dekretuaren arabera, horrek arautzen baitu arku
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elektrikoko labeetan egiten den altzairua fabrikatzetik datorren eskoria balioetsi eta erabiltzea,
EAEn.
* Urbanizazio era eraikuntza obra proiektuek bermatu egingo dute herriko ur zikinak jasotzea,
kolektore orokorren sarera sartuz, eskualdeko araztegian tratatzeko. Saneamendu sareek
estankotasun eta ihesen kontrol mailarik gorena izango dute.
* Saneamendu sareak diseinatzean ingurumenari ahalik eta kalterik txikiena egiteko eran
egingo da; berezitzeko sareak; “isurketa zero” deitzen dena lortzea hiriko ur zikinetan;
estankotasunik handiena eta ihesik ez izatea, eta abar.
* Bermatu egingo dira hondakinen jasotze selektiboa egiteko sistemak jartzeko lekuak.
Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak
Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak badaude, urbanizazio eta eraikuntza proiektuetako edukia
egokitu egingo da indarrean dagoen legerira.
4. Urbanizazio eta eraikuntza obra proiektuei buruzko beste baldintza batzuk
* Espazio publikoetan, kontsumo txikiko argiztatze sistemak erabiliko dira, argi kutsadura
eragozten dutenak.
* Kalitate bermea eta ingurumeneko ziurtagiriak dauzkaten material eta produktuak erabiltzea
bultzatuko da, eta iraupen luzeko materialak, berrerabilgarriak edo birziklagarriak.
* Uren sareak beti bereiz izango dira: ur zikinak eta euri urak.
* Euri uren sareek desbastatzeko eta ur gaineko zakarrak kentzeko sistema izango dute.
* Orientazioaren arabera eraikuntzek tratamendu desberdina jasoko dute: isolatuago iparraldera
eta irekiago hegoaldera.
* Eraikuntzen espazioen barne antolamendua argia eta eguzkia aprobetxatzeko eran egingo da,
maizen erabiliko diren geletan.
Eraikuntzak proiektatzea, eguzki-argia hartzeko eran eta egun-argia baliatzeko eran egingo da,
eta irekiguneak ahal bezainbat baliatzeko, gehiegi berotzea eragotziko duen eguzkia hartzeko
sistema pasiboak erabiliz.
Eraikuntza Kode Teknikoak dioena bete behar da eguzki-indarra sortzeari buruz –hartzaileak,
plaka fotovoltaikoak edo beste sistema batzuk-.
* Ahalegina egingo da eraikuntza materialek isolamendu termiko handia izateko eta iraunkorrak,
eta ahal den gutxiena kutsatzeko, Eraikuntza Kode Teknikoan esandakoaren arabera.
Urbanizazio eta eraikuntza obrak gauzatzeari buruzko neurriak
1.- Baliabide naturalak
* Obra fasean neurriak hartuko dira partikulek ubideak ez kutsatzeko. Hartarako, neurriak
hartuko dira, ezpondak eta lur-kentzeak egitean ibarbideetara arrastan ezer joan ez dadin, eta
landaretza berriz jar dadin lehenbailehen. Helburu horrexekin, lur multzoak ereingo dira,
higadura saihesteko. Solidoak ubideetara joan ez daitezen aurreikusitako neurriak hartuko dira,
dekantatzaileak edo filtroak.
* Kontserbatu nahi diren landaretza azalerak, doi-doi behar dena bakarrik kaltetuz.
* Indusketa zonak eta obretako instalazio aldi batekoak seinaleztatuko dira, makineria astuna
obren barruan ibil dadin eta lan egin dezan.
* Markatutako azaleratik kanpo dauden alde guztietan materialak atera eta soberakinak
botatzea saihestuko da.
* Lehendik dauden bideak erabiliko dira obretara sartzeko. Obretarako sarbideak adieraziko
dira haiek hasi aurretik eta obretarako sarbide berriak saihestuko dira.
* Lur-mugitzeetan kanpoko landare exotikoen zabalkundea eragotziko da, eta horretarako jarri
diren neurriak beteko dira.
* Obren fasean, makineria parkeak, hartuneak, gutxien ikusten diren lekuetan jarriko dira.
* Urbanizatu edo aldatuko ez diren balio handiko lurzoruetan, ez dira egingo aldi baterako
betelanak, makineria parkeen instalazioak, eta abar.
2.- Baliabide kulturalak.
Obrak egiterakoan arkeologia lorratzen bat aurkitzen bada, geratu egingo dira lanak aldi batez
eta legeak esandako neurriak hartuko dira, eta eskudun den agintaritzari jakinaraziko zaio.
Eragin sozialak. Hiri ingurumena
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* Jarduketa zonan dabiltzan ibilgailuen abiada eta bolumena kontrolatuko dira, bereziki egun
lehor haizetsuetan.
* Trafikoa kontrolatuko da obrak dirauen bitartean, hura gehitzeak beste arriskurik sor ez dezan.
* Makineriak zarata maila txikitzeko tresnak behar ditu eta zehatz beteko du 86/662/EEE y
95/27/EE zuzentarauek agindutakoa, obrako makineriaren zaratari buruzkoek, ingurumena
behar bezala babesteko.
* Makineriaren mantenimendu egokia egingo da eta behar diren errebisio guztiak egingo dira.
Hala, agente atmosferiko eta zarata-igorleen araudia betetzen duten makinak erabiliko dira.
* Airea kutsatzea eta lokatza saihestuko dira bideak ureztatuz, obra inguruko hauts guneak
kenduz, zamalanetan hautsa altxatzea eragotziz, eta abar.
4.- Eratorritako arriskuak
* Eraikuntza eta azpiegituren urbanizazio eta eraikuntza obrak egokitu egingo dira txosten
geoteknikoek emandako aholku edota jarraibideetara.
* Obran sortutako hondakinak (eraispenetatik datozenak barne) lege hauen arabera kudeatuko
dira: Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legea, 833/1988 E.D. eta 952/1997 E.D.
(estatukoa) eta 423/1994 dekretua, hondakin inerteak eta inertizazioaren gai izan direnak
kudeatzeari buruzkoa (EAE).
* Erabilitako olioak eta alkitranak hondakin toxiko eta arriskutsu gisa tratatuko dira, eta
kudeaketa hauen arabera egingo da: Hondakinen 10/98 Legea, irailaren 29ko 259/1998 D., de
29 de septiembre, olio erabiliaren gestioa arautzen duena EAEn, eta gainerako araudia.
* Obrak hondakinak jasotzeko ondo etiketatutako ontziak erabiliko dira. Ontziak ongi
iragazgaiztutako lekuetan jarriko dira, hormigoi zoru gainean, estalita, eta haien jasotze
selektiboa bermatzeko eran.
* Halaber zona berezi batzuk jarriko dira obrako hondakin solidoak jasotzeko. Hondakinak
jasotzeko zonek su-itzalgailua izango dute eta pizgarri eta bero-lekuak eragotziko dira suterik
gerta ez dadin.
* Behar diren neurriak hartuko dira, nahi gabe erregaiak, olioak edo beste osagai toxikoak isur
ez daitezen.
* Obrak egiterakoan lurzoru kutsatuak aurkitzen badira, lurzoruko kurtsadura prebenitu eta
zuzentzeko otsailaren 4ko 1/2005 legean adierazitakoa beteko da.
* Inpaktu akustikoak kendu edota murrizteko, urbanizazio eta eraikuntza obra proiektuek
praktika onen eskuliburuan dauzkaten irizpideak beteko dira.
XXII.10.- Beste neurri osagarri batzuk
Plan orokorrean ingurumenari buruzko helburuak zuzen betetzeko, dokumentu hau barne,
jarduteko beste neurri osagarri batzuk behar dira, honako hauek:
1- Jarduerak berkokatu, tokiz aldatu edota kentzea.
Planeamenduarekin bateragarri ez diren eraikuntzetan kokatutako etxebizitzetako biztanleen
desalojoa eta ondorengo berkokapena egokitu egin behar da indarrean dauden xedapenek
ezarritako irizpideetara - Lurzoru eta Hirigintzako Legearen bigarren xedapen gehigarria,
2006ko ekainak 30-.
Era berean, antolamendu berriarekin bat ez datozen sail edota eraikuntzetan kokatutako
jarduera ekonomikoak lekuz aldatzea, berkokatzea edota kentzea, xedapen horietan ezarritako
irizpideen arabera egin behar da. Hala, eragindako nekazaritza ustiapenen desalojoak
konponbidea eskatzen du.
2.- Lursailak eskuratzea
Plan Orokorrean, dokumentu hau barne, ingurumenari buruz dauden helburuak gauzatzeko
beharrezko diren lursailak eskuratu edota erosiko dira.
Eskuratze edota erosketa honek plan orokorrean dauden baldintzatzaile gainjarriei lotutako
helburuak lortzeko beharrezko diren sailetan eragingo du eskuratze edota erosketak.
3.- Azterketa eta proiektuak sustatu eta prestatzea
Beharrezko diren azterketa eta proiektuak sustatu eta prestatuko dira, bai Plan orokor honek
dituen egoera eta bilakaera ezagutzeko, eta bai Plan horretako –dokumentu hau barnehelburuak zenbateraino betetzen diren ikusteko
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Arreta berezia emango zaie Plan honetan bereizi eta araututako baldintzatzaile gainjarriek
eragindako gaiei. Eta baldintzatzaile horien artean, arreta berezia emango zaio landaretzari,
egoera zertan den etengabe jakiteko, eta bilakaera kontrolatzeko.
Gainera, komenigarri iritziz gero, azterketa eta proiektu horiek, dagokionean, Plan orokorrean
aipatutako ingurumeneko beste gai batzuetara hedatuko dira.
XXII.11.- Ondorengo ingurumen inpaktu ebaluazioak
Plan Orokor hau bezala, beste plan eta proiektuetan ere ingurumen ebaluazioa egin behar da.
Honako hauen kasua da, besteak beste:
* Lurzoru hiritarrezinean sustatu beharreko plan bereziak, adibidez Leitzaran eta Allurralde
parkeetan. Plan horietan ebaluazio bateratua egin behar da.
* Urbanizazio obren proiektuak, 1998ko otsailaren 27ko EAEko ingurumena babesteko Lege
orokorraren arabera, ebaluazioa jasan behar du, bakoitzarena edo sinplifikatua –Legearen 47
eta 49. artikuluak, eta I Eranskineko 47 eta 49 artikuluak, eta abar.Hala, adibide gisa, gogorarazteko, ingurumen sentiberetan eragiten duten urbanizazio obren
proiektuetan egin behar da ebaluazioa (jabari publiko hidraulikoa, korronte jarraituko ubideena,
eta hura babesteko zortasun zonak, beti ere katalogatuta badaude; eta abar).
* Udalerriko zona berezietan egin beharreko planeamendu xehakatua, mugakide duen landaingurunean duen inplikazioagatik; hori da Dorrontxola Berri eremuaren kasua, ekipamendu
erabilera pribatua duena, bereziki sentibera den lekuan dagoena.
XXIII.-

PLANAREN EFEKTUEN GAINBEGIRATZE PROGRAMA. ADIERAZLEAK

XXIII.1.Gainbegiratze programaren helburua
Plan Orokor honen ingurumen eta iraunkortasun helburuak, eta neurri babesle, zuzentzaile eta
konpentsaziokoak, osatu egin behar dira gainbegiratze programarekin.
Gainbegiratu egiten du denboran zehar, ingurumenaren eta iraunkortasunaren aldetik,
zenbateraino betetzen diren Planaren hirigintza proposamenak, batetik, eta ingurumen
ebaluaziotik ateratako neurriak, bestetik.
Zehazki esateko, mekanismo multzo bat da, ahalbidetu behar duena:
Ingurumen eta iraunkortasun helburuak zenbateraino bete diren ezagutu eta kontrolatzea.
* Jarritako helburuen egokitasuna ebaluatzea.
* Helburu horien eta hirigintza proposamenak gauzatzetik sortzen diren errealitateen arteko
desbideraketa ezagutu eta kontrolatzea.
* Desbideraketa horiek kendu edota zuzentzea eta baita haietatik sor daitezkeen efektu
negatiboak ere.
Neurri babesle, zuzentzaile eta konpentsaziokoak zenbateraino bete diren ezagutu eta
kontrolatzea.
Neurri babesle, zuzentzaile eta konpentsaziokoak zenbateraino bete diren eta zer eragin izan
duten ebaluatzea.
* Esku-hartze neurriak proposatzea, jatorrian aurreikusi gabeko gertaera eta zirkunstantzien
aurrean.
XXIII.2.Gainbegiratze programa prestatzeko markoa
Kontuan hartu behar da lan hori egitea, neurriak definitu eta gauzatzea, hirintza planeamendutik
kanpo geratzen dela. Gainera, helmenak eta eginkizunak, eta haiek eragindako gaien ugariak,
ingurumen marko orokor eta integralean sartzea eskatzen du.
Plan Orokorraren efektuen segimendurako adierazleak definitzeak, eta hartutako neurrien
eraginkortasuna ezagutzeko adierazleak definitzeak, bide emango du hauek hobeto zehazteko,
edo aldatzeko, errealitatera egokitzeko asmoz.
Hala, programa eta adierazleak zehazteko lana, idazpuru honetako hurrengo atalean esango
diren abiapuntuetatik sortzen da. Eta abiapuntu horiek honako irizpideen araberakoak dira.
* Arreta hirigintzan eta edo hirigintza antolamenduan jartzea, aztertu eta ustiatu beharreko
datuekin.
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* Beste gai batzuetan egin beharreko segimendu eta kontrola (zarata, aldaketa klimatikoa,
materialak, hondakinak, energia, energía…) egokitu egin behar da Administrazioak jarritako
irizpideetara, adierazleak barne.
XXIII.3.Adierazleak aukeratzeko irizpideak
Adierazleak aukeratzeko abiapuntu hauek hartzen dira kontuan:
* Egokitu edota aldatzeari kalterik egin gabe, komenigarria da erreferentzia gisa hartzea
udalerria dagoen lurralde markoetan definituta dauden adierazleak, arrazoi nagusi bat dela eta:
udalerriaren mugak gainditzen dituzten eraginak dituzten gaietan mekanismo eta tresna
berdinak erabili behar dira eremu guztian edo parterik handienean, eremu horretako parteetan
lortzen diren ondorioak alderatu ahal daitezen.
Hala, betetzen dituzte betekizunak eta erreferentzia gisa hartzen da Eusko Jaurlaritzako
Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak jarritako adierazle sistema, Plan orokor honi eta
Andoaingo udalerriari egokitzeari eta hura osatzeari katerik egin gabe.
Osatze hori batik bat izaera hiritarreko adierazleetarako da, modu jarraituan hiri garapenak eta
hauen exekuzio prozesuak ebaluatzeko baitira.
* Besteei kalterik egin gabe, orain arreta hirigintzakoak diren adierazleak jartzean dago,
hirigintza planeamenduko esku-hartze eta erabakietan zerikusia duten horietan.
* Beste gai batzuetan, hirigintza antolamenduarekin lotuta egonik ere autonomo direnetan,
adierazleak Tokiko Agenda 21ekoak izango dira.
Hori da, adibidez, honako gaien kasua: ura, airea, bioaniztasuna, zarata, aldaketa klimatikoa,
hondakinak, materialak, energia,...
* Adierazle batzuek eta besteak, denak, multzo bakarreko izango dira, Andoaingo Tokiko
Agenda 21ean sartuta halaber.
Era berean marko orokor horrek zabalago baten parte izan behar luke. Eskualde, Gipuzkoa,
EAE, eta abar.
Horrela, orokorrean eta koordinatuki hartuz, bai definizioan bai aplikazioan, adierazle multzo
horrek kontrolatu eta begiratu egingo du nola egiten diren udalerriko jarduketak, eskualdekoak,
Gipuzkoakoak, eta abar, ingurumenaren eta honen iraunkortasunaren aldetik.
* Orain aurkezten diren hirigintza adierazleak erabakitzeko bi irizpide orokor daude, hirigintza
izaera izateaz gain.
Batetik, duten erabilgarritasuna eta zertarakoa.
Bestetik, zailtasun gehiago edo gutxiago egotea, modurik arin errazenean, haiek aplikatzeko
informazio eta datuak eskuratzeko.
Azken batean, adierazle eraginkor erabilgarriak edukitzea da xedea.
* Nolanahi ere, esandakoaren arabera, eraginkortasun eta aplikazioak zera eskatzen du,
hirigintza eta lurralde informazioa eskura izatea, modu jarraitu etengabekoan, adierazle horien
gaia direnak zer egoeratan dauden jakiteko. Eta horretarako, beharrezkoa dira tresna
informatizatu egokiak, egoki eguneratuak.
Esan liteke, neurri handi batean, adierazle horien zertarakoak informazio eguneratu hori
eskatzen duela.
* Proposatutako hirigintza adierazleek bi eginkizun dauzkate, desberdinak, osagarriak.
Bata, Andoaingo planeamendu orokor berriak dakartzan proposamenen ondorioak ezagutu eta
aztertzea, aurreko egoerarekin adleratuz. Helburutzat izango luke planeamendu berriaren
proposamenak ebaluatu eta alderatzea, aurreko Antolamendu Arauekin alderatuz eta
ondorengo aldaketekin, 2006ko abenduan indarrean zegoen antolamenduarekin.
Bestea, ezagutu eta aztertzea planeamendu orokor berriko /aldaketak barne/ prosamenen
garapen eta exekuzio prozesutik eratorritako efektu eta ondorioak. Helburua du exekuzio
prozesu horri jarraipena egitea.
Hori bai, suposamendu batzuetan, adierazle berdin batzuek bi eginkizunak izango dituzte.
Beste batzuetan bakarra.
* Beraz, hirigintza planeamenduaren proposamenekin zuzenean lotutako adierazleak izanik
(lurzoru klase bateko eta besteko azalerak, etxebizitza eta ekonomia jarduera garapenen
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intentsitatea, hiriko espazio libreak, oinezkoen eta txirrindularien bide-sare orokorra, eta abar),
eta salbuespenak salbuespen, oro har aipa daitezke lau aldi desberdin:
- Antolamendu Arauak behin betiko onartu zirenean
- 2007 urte bukaeran indarrean zegoen hirigintza antolamendua
- Planeamendu orokor berria eta proposamenak
- Etorkizuneko proposamen eta erabakiak, hauen ondorio: planeamendu orokor berriaren
garapen planeamendua (oinarrian zati planak eta plan bereziak); Planeamendu orokor honen
beraren aldaketa edota errebisioak, Andoaingo udalerrian eragina duten beste proiektu batzuk;
aurreko plan eta proiektuen garapen eta exekuzio proiektuak (urbanizazioa, eraikuntza, eta
abar.)
Nolanahi ere, ez da hau eginkizun erraza. Behar den informazioaz gain, askotan, termino,
irizpide, proposamenak homologatzea eskatzen du.
Abiapuntu horiek kontuan hartuz, ondoren esango dira zenbait adierazle hirigintza arloko,
Tokiko Agenda 21ean ebaluatzeko. Are gehiago, adierazleak erabakitzea eta aplikatzeko erak
zehaztea hausnartu beharko da marko honetan, eta kasu bakoitzean ongi iritzitako erabakiak
hartuko dira.
XXIII.4.Programatu eta kontrolatu beharreko gaien zerrenda
Aurreko atalean esandakoaren arabera, programa honen bidez aztertu beharreko aldagaiak
hauek dira:
* Lurzorua, hirigintza sailkapenaren ikuspegitik, eta udalerriko sistema orokorren sareko
zuzkidura propioetarako xedearen ikuspegitik
* Hirigintza garapenak (etxebizitza, harduera ekonomikoak, espazio libreak, ekipamenduak,
mugikortasuna eta irisgarritasuna)
* Lurzoru hiritarrezina.
* Lehen mailako sektorea.
* Bioaniztasuna (landaretza, fauna, lotura ekologikoa, paisaia)
* Ondare kulturala
* Ura
* Airea
* Inguruko zarata
* Aldaketa klimatikoa
* Hondakinak
* Energia
XXIII.5.Adierazle proposamena
Adierazle orokorrak lurzoruaren sailkapen eta kalifikazio orokorrean.
Planeamendu urbanistikoak eta haren exekuzio proposamenek lurzoruaren sailkapenean
dituzten efektuak analizatzea du helburu. Horretarako, kontuan hartzen dira lurzoru hiritar edo
hiritargarriak, sistema orokorren sarean sartuta dauden zuzkiduretara lursail hiritarrezinak
bideratzea, salbuespen bakarrarekin, azken kasu honetan, landa parkeetan edo olgeta
guneetan dauden lursailak.
A.- Hirigintza planeamenduan bereizitako lurzoru mota bakoitzeko lurzoru azalera eta
portzentajea, udalerriko azalera totalarekiko, Antolamendu Arauetan, 2006ko planeamendu
indarreangoan, Plan orokorra egiteko unean eta planeamendu honen ondoriozko aldaketen
ondorio gisa.
Lurzoruaren kalisifikazioa/kalifikazioa

Hiritarra
Hiritargarria
Sistema orokorrak, lurzoru hiritarrezina
Gainerako hiritarrezina
GUZTIRA UDALERRIA

Antolamendu
arauak
Ha
88,13
80,69
26,58
2510
2706

%
3,25
2,98
0,99
92,78
100,0

AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN – ANDOAINGO UDALA

Indarreango
planeamendua
2006
Ha
%
161
5,95
15
2510
2706

0,55
93,50
100,0

Plan Orokorra

Etorkizuneko
planeamendua

Ha
176
100
88,11
2341
2706

Ha

%

2706

100,0

%
6,51
3,76
3,25
86,48
100,0
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B.- Etxebizitza eta jarduera ekonomikoetarako diren zona orokorren lursailen azalera eta
portzentajea, lurzoru hiritar eta hiritargarrietan.
Lurzoru hiritar eta hiritargarria

Etxebizitzetarako zona orokorra
Jarduera ekonomikoetarako zona orokorra
GUZTIRA

Antolamendu
Arauak
Ha
76,92
80,69
157,6

%
48,80
51,20
100,0

Indarreango
planeamendua
vigente 2006
Ha
%
88,44
58,08
63,82
41,92
2706
100,0

Plan orokorra

Etorkizuneko
planeamendua

Ha
112,9
107,1
2706

Ha

%

2706

100,0

%
51,32
48,68
100,0

C.- Udalerriko sistema orokorren sareko zuzkiduretara zuzendutako lur hiritarrezineko
zona orokorren azalera eta portzentajea.
Landa zona orokorra

E.1 Bide SO
E.2Trenbide SO
D.6 Landako parkea
GUZTIRA

Antolamendu
arauak
Ha
26,58

%
29,21

Indarreango
planeamendua
2006
Ha
%
15,00
14,18

91,00
157,6

70,79
100,0

91,00
106,0

85,82
100,0

Plan Orokorra

Etorkizuneko
planeamendua

Ha
77,34
10,76
79,46
167,5

Ha

%

-

100,0

%
46,16
6,42
47,42
100,0

Adierazleak, hirigintza garapenei eta hauen baldintzatzaile eta eraginei buruzkoak
A.- Adierazleak, lurzoru hiritar eta hiritargarriaren aprobetxamenduaren erabilera eta
intentsitatea: helburutzat du efektuak
analizatze, hirigintza proposamenak gauzatzetik
datozenak, lurzoru hiritarraren erabilera eta aprobetxamenduari buruz, eta etxebizitza eta
jarduera ekonomikoetarako zona orokorreenei buruz, iraunkortasunaren eta bereziki,
proiektatutako garapenen optimizazio eta intentsifikatzearen ikuspegitik.
Horretarako honako adierazleak jarri dira:
A.1.- Udalerriko lurzoru hiritar eta hiritargarrien intentsitate edota eraikigarritasuna, bai
orokortasunean eta bai parteei dagokienean (Plan oorkorrean mugatutako hirigintza eremuak).
Ebakuazioa etxebizitza unitate eta m²(t)/m² eran neurtuko da.
A.2.- Intentsitatea / eraikigarritasuna etxebizitzerarako garapen berrietan, erabilera orokorreko
zonetan. Etxebizitza unitate eta m²(t)/m² eran neurtuko da.
A.3.- Intentsitatea/ eraikigarritasuna, jarduera ekonomikoko garapen berrietan, erabilera
orokorreko zonetan. Ebaluatu m²(t)/m² eran eta solairu/zabaleran egingo da garapen
industrialetan.
B.- Adierazleak, hirigintza aurreikuspenen gauzatzean, lurzoru hiritarrari edo lurzoru berriei,
hiritargarriei, eragiten dien arabera.
Helburutzat du efektuak analizatzea, lurzoru hiritar eta hiritargarrian proposatutako garapenak
gauzatzerakoan sortzen direnak, kontuan izanik, jasangarritasunaren ikuspuntutik, eta
salbuespenak salbuespen, lehenetsi egingo direla aurrenak bigarrenen aldean.
Helburu horrekin jarri da honako adierazlea:
B.1.- Etxebizitza berrien kopurua guztira, hiri erreformako eremuan eta lurzoru hiritarrean
daudenak, eraikuntza lizentzia dutenak urteka.
Eraikuntza lizentzia duten etxebizitza berriak

Urtea
2009

2010

2011

2012

Hiri erreformako eremuak
Lurzoru hiritargarria
GUZTIRA UDALERRIA

Adierazleak, arloko hirigintza garapenetan
A.- Adierazleak etxebizitza arloan.
Helburua du efektuak analizatzea, etxebizitzarekin lotura duten hirigintza proposamenak
aurreikusi eta gauzatzetik eratorritakoak.
Adierazle eta parametroak dira, horiek alderatuz azterketak, diagnostikoak, prospekzioak egin
ahal izango dira Andoaingo etxebizitzen lehenaz, orainaz eta geroaz.
Zehazki honako hauek proposatuko dira:
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A.1.- Etxebizitza eta alojamendu berrien kopurua eta araubide juridikoa, proiektatuta
daudenak bai Plan orokorrean eta bai honen garapen eta gauzatzean.
Babestutako etxeak
Babes ofiziala
Kopurua
%
791
34,63

Tasatua
Kopurua
479

%
20,97

Sustapen libreko etxebizitzak

Guztira

Kopurua
1.014

2.284

%
44,40

A.2.- Etxebizitza eta alojamenduen kopurua eta mota, eraikuntza lizentzia dutenak urteka
Etxebizitza eta alojamendu
lizentzia dutenak

berriak,

eraikuntza

Urtea
2009

2010

2011

2012

BOE
Tasatua
Sustapen librea
Zuzkidura alojamenduak

A.3.- Proiektatutako etxebizitzen tamaina batez bestekoa, araubide juridikoaren arabera
Babestutako etxebizitzak
Babes ofiziala
Kopurua
m²(t)
Tamaina
batez
beste
791
89.089
112,62

Sustapen libreko etxebizitzak
Tasatua
Kopurua

m²(t)

479

53.547

Tamaina
batez
beste
111,79

Kopurua

m²(t)

1.014

114.664

Tamaina
batez
beste
113,08

A.4.- Etxebizitzen tamaina batez bestekoa, udal lizentzia dutenak, urteka eta tipologiaren
arabera
Etxebizitza berriak, eraikuntza lizentzia dutenak

Batez besteko tamaina/urtea
2009
2010

2011

2012

BOE
Tasatua
Sustapen librea

A.5.- Ateratzen diren etxebizitza berriak, erreforma, birgaitze, zatiketa, bereizte edo erabilera
aldaketagatik, udal lizentzia motaren arabera
Udal lizentzia mota

Urtea
2009

2010

2011

2012

2011

2012

Erreforma eta birgaitzea
Zatiketa edo bereizketa
Erabilera aldatzea

A.6.- Etxebizitza huts errealaren kopuru eta portzentajea udalerrian
Etxebizitza hutsa

Urtea
2009

2010

Etxebizitza huts kopurua
Etxebizitzen okupazio portzentajea

B.- Jarduerak ekonomikoei buruzko adierazleak
Helburutzat du jarduera ekonomikoekin lotura duten hirigintza proposamenak gauzatzetik
sortzen diren efektuak aztertzea:
B.1.-Kopurua eta intentsitatea edo eraikigarritasuna, “b. Erabilera industrialeko partzelak”
eta “c. Hirugarren sektoreko erabilera partzelak” erako jarduerei zuzendutakoa, udal lizentzia
dutenak urteko.
B.2.-Eraikigarritasuna, etxebizitza partzeletan jarduera ekonomikoak jartzera zuzendutakoa,
udal lizentzia dutenak urteko.
C.- Adierazleak, espazio libreei buruz.
Hirigintza proposamentan espazio librei buruz proiektatutakoak dakartzan eraginak aztertzea du
helburu.
Adierazle edo parametro horiek alderatuz azterketa, diagnostiko, prospekzio eta abar egin
daitezke hiri espazio libreen Andoaingo lehenaz, orainaz eta geroaz.
Honako adierazleak proposatzen dira zehazki:
C.1.- Sistema orokorren sareko espazio libre hiritarren azalera totala, udalerriko
planeamenduak aurreikusitakoak, guztira dauden lurzoru hiritar eta hiritargarriekiko.
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C.2.- Sistema lokalen sareko espazio libre hiritarren azalera totala, udaleko planeamenduak
aurreikusitakoak, guztira eta auzoka dauden lurzoru hiritar eta hiritargarriekiko.
C.3.- Espazio libre hiritarren, sistema orokor eta lokalen sareen azalera totala, udal
planeamenduak aurreikusitakoa, biztanleekiko -daude nak + gar ape n ber r ietar a
lotutak oak -, bai gu zt ir a eta ba i au zok a.
C.4.- Azalera totala eta portzentajea, proiektatu eta gauzatutako landa parkeetako lurzoru
publiko errealarena.
D.- Adierazleak, mugikortasun eta garraio arloan
Udalak Hiri Mugikortasuneko Planaren baitan definituko dituen adierazleak aplikatuko dira.
Helburutzat du proposamenak gauzatzetik sortutako eraginak aztertzea. Proposamenak,
hirigintza planeamenduan datozenak, eta lurzoru hiritarrezinean eta honen baldintza eta
ezaugarrietan datozenak dira.
Horretarako honako adierazleak proposatzen dira:
A.- Plan Orokor honetan dauden zonen azalera, zona babestuak eta espazio libre handiak
barne, lurzoru klase horren azaleta totalarekiko.
Landa zona orokorra
D.1.- Babes berezia
D.2.- Ingurumenaren hobekuntza
D.3.- Basoa
D.4.- Landa, nekazaritza/abeltzantza
D.5.- Ubideak eta babes-ertzak
D.6.- Landa parkea
D.7.- Landa/gunea
E.1.- SO bide sareak
E.2.- SO trenbide sareak
F.1.- Espazio libreen sistema
H.- Zerbitzu azpiegitura
GUZTIRA

Plan orokorra
Azalera m²
857.724
931.886
8.979.109
12.064.449
(1)
794.662
30.521
773.476
107.655
185.928
(1)
857.724

%
3,47
3,77
36,32
48,79
(1)
3,21
0,12
3,13
0,44
0,75
(1)
100,00

Etorkizuneko planeamendua
Azalera m2
%

(1) Zona hauen azalera, kokatzen diren zona orokorren baitan kontatzen dira
B.- Ondare publikoaren azalera, lurzoru hiritarrezina.
Ondare publikoa, lurzoru hiritarrezina

Urtea
2009

2010

2011

2012

Azalera
Lurzoru hiritarrezin guztiaren %

Adierazleak bioaniztasun arloan
A.- Espazio naturalak babestea
Helburutzat du efektuak aztertzea, hirigintza planeamenduan eta intereseko natur espazioen
babeserako udalerrian eragin duten beste proiektu batzuenak: Red Natura 2000 sarean dauden
espazioak (Garrantzi Komunitarioko Lekua, eta abar.); babestutako natur espazioak, EAEko
legeriak gai horretaz ezarritako irizpideen arabera, eta beste espazio natural batzuk, arrazoi
orokorrak medio hirigintza planeamenduak babestu nahi dituenak.
Kontuan hartu behar da adierazle horren eremua lurzoru hiritarrezinaz gain, udalerri osoa dela.
Kontuan hartu behar da halaber zenbait aldiz, hainbat arrazoik babestutako interes eremuak
(landaretza, fauna, itsas/lurreko jabari publikoa) gainjarri egiten zaizkiela interes orokorreko
natur espazioei.
Babestutako zonak
D.1.- Babes berezia
Atxulondo-Abalotz
Adarra-Usabelartza
Leitzarango biotopoa
D.2.- ingurumena hobetzea
Azpikola harrobia
Buruntza harrobia

Plan orokorra
Azalera m²
857.724
442.522
280.720
134.482
931.886
258.780
438.215

AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN – ANDOAINGO UDALA

%
33,19

Etorkizuneko planeamendua
Azalera m²
%

36,06

71

ANDOAINGO PLAN OROKORRA
2011ko Apirila

San José-Aizkibel harrobia
D.5.- ubideak eta babes ertzak
D.6.- Landa parkea
Leitzaran landa parkea
Allurralde landa parkea
GUZTIRA
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234.891
(1)
794.662
695.722
98.940
2.584.272

(1)
30,75

100,00

(1) Zona honen azalera, dagoen zona orokorraren baitan kontatzen da
Une honetan ez dira hartzen babesteko zona edo lurzorutzat gainerako baldintzatzaile
gainjarriek hartzen dituztenak Plan orokorrean. Nolanahi ere, etorkizunean, eta beste
baldintzatzaile horien aplikazio zehatzak hala badio, haiek eragindako lurzoruak babesekotzat
hartuko dira.
Planeamendu orokorrean dauden parke handiak, babestutako espazioak izango dira halaber,
hiri-inguruneko zerbitzua duten espazioak izan arren:
Babestutako zonak
F.1.- Espazio libreen sistema
Garro parkea
Erroitz parkea
Allurralde parkea

Plan Orokorra
Azalera m²
161.358
86.708
26.377
48.273

Etorkizuneko planeamendua
Azalera m²
%

%
100,00
53,74
16,35
29,92

B.- Bioaniztasunarekin lotutako beste adierazle batzuk (faunarentzako lekuak, fauna
mehatxatua, lotura ekologikoa) Tokiko Agenda 21ean esandakoa izango da, bai udalak edo bai
eskudunn diren erakundeek esandakoa.
Lehen sektoreari buruzko adierazleak
Helburutzat du eraginak aztertzea, hirigintza planeamenduan eta lehen sektoreari eragiten
dioten beste proiektu batzuek sortutakoak, sartuz nekazaritza ustiapenak, dauden eraikuntzak
eta proiektatutakoak, eta abar. Horretarako honako adierazle hauek:
A.- Balio agrologiko handiko lurzoruen azalera, lurzoru hiritarrezinaren azalera osoarekiko eta
udalerriko lurzoru guztiarekiko.
Baldintzatzaile gainjarria
C.2.- Balio agrologiko handiko eremuak
Lurzoru hiritarrezina guztira
Udalerrikoa guztira

Plan Orokorra
Azalera m²
913.909
23.658.351
27.063.655

Etorkizuneko planeamendua
Azalera m²
%

%
3,86
3,38

B.- Nekazaritzako ustiapen estrategikoak eta hauei lotutako azalerak, udalerrian.
Nekazaritzako ustiapenak

Urtea
2009
Kop.

Azal.

2010
Kop.

Azal.

2011
Kop.

Azal.

2012
Kop.

Azal.

Azal.

2012
Kop.

Azal.

Estrategikoak

C.- Urtero sustatutako ustiapen berriak, eta hauei lotutako sailen azalera.
Nekazaritzako ustiapen berriak
-Izena/identifikazioa-

Urtea
2009
Kop.

Azal.

2010
Kop.

Azal.

2011
Kop.

Estrategikoak

D.- Nekazaritzako ustiapenei lotu gabeko etxebizitza, eraikuntza eta instalazioen kopurua
edota eraikigarritasuna, udal lizentzia dutenak urteko lurzoru hiritarrezinean, bai lehengoen
ordezkoetan eta bai berrietan.
Erabilera mota

Urtea
2009
Kop.

Azal.

2010
Kop.

Azal.

2011
Kop.

Azal.

2012
Kop.

Azal.

Etxebizitza
Ekipamendua
Hirugarren sektorea

Adierazle hau osatu egin behar litzateke eraikin bakoitzaren egungo datuekin, bakoitza
bereiztuz identifikatzaile batekin eta erabilera desberditzearekin, eraikitako azalera erabileraren
arabera.
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Beste adierazle batzuk
Interes kulturalei buruzko adierazleak (katalogoa) haiek tratatu eta gordetzeko irizpideak
erabakitzeko planeamendu berezian zehaztutakoak izango dira.
Halaber, beste gai batzuei buruzko adierazleak (ura, airea, aldaketa klimatikoa, zarata,
materialak, energia, hondakinak, kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak…) Andoaingo Tokiko
Agenda 21ean zehaztuko dira.
XXIII.6.Gainbegiratze programa
Gainbegiratze programaren ardura Plan orokorraren sustatzailearena da, kasu honetan
Andoaingo Udalarena.
Lan hori egiteko era edozein delarik ere, ziurtatu egin beharko da zuzen aplikatzen direla Plan
Orokorarren erabakiak eta neurri babesleak, zuzentzaileak eta konpentsaziokoak,
ingurumeneko azterketa bateratukoak eta ingurumen inpaktuko txosten aurretiko eta behinbetikoan.
Gainbegiratze programak indarrean jarraituko du Plan honen garapen eta gauzatzen faseetan
(garapenaren planeamendua, urbanizazio eta eraikuntza proiektuak, obren exekuzioa, eta
abar.), eta kasu bakoitzean adierazi behar da aurrekontua zein den aplikatu ahal izateko.
Hala, programa hori ondoren esango diren bi fasetan egingo da, esango diren irizpideen
arabera:
A.- 1 Fasea: Plan orokorraren proposamenetako garapen eta exekuzio faseen ondoren sustatu
beharreko dokumentuetan datozen helburu eta neurriak betetzen diren analizatzea.
Dokumentuak bai planeamendukoak (zati planak eta espezialak; xehetasun azterketak, aurreko
planen aldaketak, Plan orokorraren aldaketak), eta bai exekuziokoak (Urbanizazio jarduketa
programak; urbanizazio obren proiektuak; berdinbanatzeko proiektuak, eraikuntza proiektuak
eta abar) Plan orokor honen proposamenen ondorengo garapen eta exekuzio fasetan
sustatutakoak, pixkana txosten honetako helburuak betetzen joango dira, eta bereziki, bertan
datozen neurri babesle, zuzentzaile eta konpentsaziokoei lotutakoak.
Horretarako irizpide hauen arabera jokatuko da:
* Dokumentu horrek ezarriko ditu helburuak, esku-hartze markoaren arabera. Nolanahi ere,
dokumentuetan daude neurri babesle, zuzentzaile eta konpentsaziokoak, eta gainbegiratze
programaren erabakiak, dokumentu honetan adierazitakoak.
Neurri horiek kasu bakoitzean izate eta helmen jakin bat izango dute, eta zehaztasuna,
helburuak iristeko behar dena.
Neurri horiek baldintza teknikoen pleguan sartu behar dira, hirigintza jarduketa bakoitzarenean.
* Neurri material, fisiko edota teknikoak, beharrezko direnak aipatutako helburuak iristeko,
osatu egingo dira beharrezko diren neurri ekonomikoekin, eta osatzeko agente publiko eta
pribatuek dituzten inbertsio erantzukizunak jarriko dira.
Azken neurri horiek kasu bakoitzean izango duten maila sustatu eta prestatu beharreko
dokumentuaren zehaztasun mailaren araberakoa izango da.
* Aipatutako neurriak eragindako erakundeen koordinazio eta elkarlan gorenarekin egingo
dira, bakoitzaren eskumenaren arabera. Arreta beerzia jarriko zaie honako hauei:
- Zarata
Azpiegiturek (bide eta trenbide) arazo akustikoa sortzen dute zortasun akustiko zonetan eta
ahal dela irtenbide bateratua eman behar zaio eskumean dutenen artean (Gipuzkoako Foru
Aldundia, bideetan; Eusko Jaurlaritza eta Estatuko Administrazioa trenbidean).
- Uholde-arriskuak
Udalerrian dagoen uholde-arriskuarentzako neurriak ur eta kosta gaietan eskumena dutenek
hartuko dituzte modu bateratuan.
- Lurzoru kutsatuak
Udalerrian kutsatuta egon daitezkeen lurrak analizatu, ikertu eta behar bada garbitzea,
indarrean dagoen legeriaren arabera egingo da. Modu bateratuan arituko da eskumena duen
Administrazioarekin.
- Katalogatutako eraikuntza eta elementuak
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Eraikuntza eta elementu horietan behar bezala esku hartzeko eskumena dutenek modu
bateratuan jardun beharko dute (Gipuzkoako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza, Udala), eskuhartzea beharrezkoa denean.
- Balio arkeologikoa duten zona eta elementuak
Zona eta elementu horietan esku hartzeko irizpideak behar bezala jartzeko eskumena duten
erakunde publikoekin era bateratuan jardungo da, beharrezko denean.
B.- 2 Fasea: obretan ingurumen zaingoa egiteko programa
Orain arte hartutako neurriei egin beharreko ingurumen zaingoko programa gehituko zaie,
honako irizpide hauen arabera:
* Aldiroko bisitak edo ikuskapenak egitea, behar direnak, egindako proposamenak
gauzatzeko, gauzatze horren eta honen faseen programazioaren arabera.
* Prozesu horien jarraipeneko aldiroko txostenak egitea, aipatutako bisitetatik abiatuta.
* Bisita eta txosten horien helburua, eremu bakoitzerako jarri diren neurri babesle, zuzentzaile
eta konpentsaziokoak zenbateraino betetzen diren ikustea da, eta horrek honako hauek
begiratzea esan gura du:
- Eragindako aldea kontrolatzea, lurzoru naturalari ukitu gabe, behar-beharrezkoa ez bada eta
proiektuan jasoa.
- Intereseko habitatak (landaretza, fauna) kalterik gabe gordetzeko diren neurri eta praktikak
betetzea.
- Azaleko uren kalitatea kontrolatzea.
- Ur jabari publikoa eta ubide ertzetan dagoen landaretza kaltetzea eragoztea, leku horietan
materialak uztea eragotziz.
- Obrako hondakinen eta botatzeko beste material batzuen gestioa kontrolatzea.
- Zarata mailak neurtzea, onartua dagoenetik ez pasatzeko, ibilgailu eta makineriaren
mantentzea eta ikuskapen teknikoa barne.
- Eguratsera jaurtitzen diren hauts eta partikulak ebaluatzea (indusketak, eraispena, lur
mugitzea, zama garraiatzea eta zamalanak egiteko era,...); gauzatze lanetan gertatzen direnak,
ibilgailu eta makinariaren mantentze eta ikuskapen teknikoa barne.
- Euri urak kolektorera ongi bideratuak daudela egiaztatzea.
- Ur sareak zuzen jarrita eta eginda daudela egiaztatzea: edateko ura, euri ura, industrialak eta
ur zikinak.
- Begiratzea interes kulturaleko ondasun eta eremuetan gertatzen diren eraginak.
- Berreskuratze eta berritze maila begiratzea, aldatu, kaltetu edo gaizki integratutako
espazioena, barne direlarik instalazio auxiliarrak, sarbideak, eta abar.
- Irisgarritasuna eta mugikortasuna hobetzeko neurriak zenbateraino bete diren egiaztatzea.
- Efizientzia energetikoko neurriak abiarazi diren begiratzea.
- Lurzoru kutsatuen berreskurapen ona egiaztatzea.
Sustatu eta onartutako urbanizazio eta eraikuntza obra proiektu bakoitzean jarritako helburuak
errazte aldera, jarraipen agenda edo egunerokoa egitea proposatzen da, informazioa
erregistratuz: hartutako oharrak; gertatutako gora-beherak; hartutako ekimenak; neurri babesle,
zuzentzaile eta konpentsaziokoen betetze maila; aurreikusi gabeko inpakturiik ba ote den,...
Agenda honetan, kontrolatu beharreko neurriak berariaz eta bereiz jarraitu behar lirateke, fitxa
eran, honako hauei arreta emanez: n eu r r i a e d o ga i a b eh ar b e za l a ze ha zt e a ;
ga u za t ze a r e n a d i er a zl e a ; ef ek tu ad i er a zl e a ; a l er t a a ta l as ea ; a ta l as e
on ar te zi n a ; e g ia zt a t ze k o eg u te g ia ; e gi a zt a t zek o lek u a; pr op os at ut ak o ne ur r i
ur g e nt zi a zk oak e d ot a os a g ar r iak ; e ta a b ar .
Eremuetako urbanizazio obren fasea amaiturik, organo eskudunak txosten bat egingo du eta
bertan adieraziko ditu helburuak eta neurriak zenbateraino bete diren eta baita ingurumen
zaingoko programa nola bete den ere.
XXIV.- SINTESIA
Dokumentu honek Andoaingo Hirigintza Antolaketako Plan Orokorraren berrikuspenaren
ingurumen ebaluazioko azterketa dauka, zehazki behin-behineko onarpena egiteko
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proiektuarena. Idazpuru honetan agertzen da, modu sintetikoan, txosten honen eduki sakon
teknikoa, bi abiapuntu harturik. Lehena, labur ematea, baina gairik garrantzizkoenak alboratu
gabe. Bigarrena, herritar guztientzako hizkera erabiltzea, zehaztasuna galdu gabe.
Lan honen aurretik Aurrerapen dokumentu bat egin zen -2005 urtea- era honetako hirigintza
plan baterako proposamen aukerak eman ziren. Irizpide eta helburuak udalbatzarrak osoko
bilkuran onartu zituen 2005eko irailaren 14an. Aurrerapenak bazeukan derrigorrezko ingurumen
ebaluazioa.
2.006ko irailaren 13an, Gipuzkoako Foru Aldundiaren garapen Iraunkorreko departamentuak
ingurumen inpaktuko aurretiko txosten bat eman zuen, eskatuz hurrengo dokumentuan
dokumentazio jakin bat sartzea, eta hori egin da hasierako onarpeneko dokumentuan.
2007ko martxoan aurkeztu zen Andoaingo Hiri Antolaketako Plan Orokorra, 2007ko
abenduaren 14an hasierako onarpena eman zitzaiona.
Dokumentua jendaurrean erakutsi zen aldian, 135 alegazio aurkeztu zizkioten hasierako
onarpen dokumentuari eta 69 iradokizun Aurrerapen dokumentu hasierakoari; hala, esan
daiteke, aipatutako faseetan, herritarren partaidetza handia izan dela, berrikuspen
dokumentuak duen garrantzia handia baita, hirian egin asmo diren garapen planteamendu berri
eta transformazioena.
Alegazioak aztertu ostean, udal taldearekin ebaluatu eta adostu ondoren, zenbait erabaki hartu
dira, honako behin-behineko onarpeneko dokumentuaren erredakzioa ekarri dutenak, aldaketa
esanguratsu batzuk sartuz aurreko dokumentuarekiko.
Orain aurkezten den proiektuak, behin-behineko onarpenekoa, zeinaren parte baita ingurumen
iraunkortasun txosten hau, hurrengo zortzi-hamar urteetan hiriaren etorkizuna egituratuko duten
proposamenak ezartzen ditu. Hona laburtuta:
* Etxebizitzari buruz, Plan Orokor berriak 2.284 etxebizitza berri eraikitzea proposatzen du,
dagoen eskariari erantzuten diona. proposamen horien oinarrian daude etxebizitza garapen
berriak –Baltzusketa, Agirialai eta Manterola-; hiri erreformarako jarduera garrantzizkoak –Ama
Kandida, Kamio Berri, Zumea, Etxeberrieta, Izturitzaga, Bazkardo eta Eguzki Alde-, eta
jarduketa txikiak hirigunean, eraikin desegoki edo egoera txarrekoen ordez. Etxebizitza
kopuruaren banaketa hau da: hiria biziberritzeko lanak, gutxienez 1.296 etxebizitza, eta
jarduketa berriak 978 etxebizitza unitate. Atal honetan, balioetsi eta indartu egiten da gaurko hiri
egituraren biziberritzea, etxebizitzetarako lur berriak hartzea baino gehiago.
Kuantifikazio honek ez dauzka berekin ordezkapenetako eragiketa puntualak, eragiketa
bakanak direlako edo programatzen ez direnak; ez eta etxebizitza erabilera emango zaien behe
solairuen erabilera aldaketak; horiek bereiz arautuko dira.
* Jarduera ekonomikoetarako 236.000 m²(t) antolatzea aurreikusten da, hau da, industria,
bulego eta zentro teknologikoetarako. Azalera horren parte bat lurzoru birjinen gainean egingo
da eta beste bat hiri erreformak baliatuz edo aurreko eremuen bilbea osatuz.
* Zenbait proposamen egin dira ekipamendu eta zuzkidura publiko berrietarako, espazio
libreak sartuz. Ekipamenduen kokapena banatu egingo da, bereziki kirol jardunetarakoak, gaur
egun ekipamendu horien eskasia duten zonetan kokatuz. Bestalde, herritar guztientzako
espazio libre eta hiri parkeak antolatu dira: Garro, Erroitz eta Allurralde; indartuz halaber
oinezkoentzako ibilbideak, dauden espazioak eta berriak lotuz, herrigune guztian bilbea osatuz.
* Azpiegituretan, Plan Orokor honek ez du proposamen espezifiko handirik egiten, gehienak
proiektuan edo exekuzioan baitaude –Saihesbideak, GI-131 eta N-1, TAV-, goragoko
erakundeek sustatutakoak –Aldundia, Eusko Jaurlaritza-. Egitura izaera duten bide
azpiegituretan, Plan Orokorrak, berrantolatu egiten ditu hiri barruko bide nagusiak, herri bide
gisa berreskuratuz, herritarren bizitzako ardatz, adibidez Gudarien etorbidea berritzea, Ama
Kandida etorbidea, bi ardatzen gurutzea antolatzeko biribilgunea Berrozpe ondoan, N-1en
egungo ibilbidearen etorkizuneko urbanizazioa herrigunean, aipatutako Saihesbidea
egindakoan, eta abar..
* Proposamen honek udalerriko lurzoru hiritarrezina antolatzen du eta bermatu egiten du babeseremuak jartzea landaretza eta faunarentzat edo ubide inguruentzat, esate baterako.
Plan Orokorrak identifikatu eta arautu egiten ditu "hirigintza antolamenduko baldintzatzaile
gainjarriak". Eragile batzuk dira, era batera edo bestera eragiten dutenak Planaren
proposamenetan zenbait mugapen jarriz. Oro har udalerriko lurzoru hiritarrezinari jartzen
zaizkio, baina batzuek eragiten dute halaber lurzoru hiritar eta hiritargarrian. Lur r alde bat ean
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bald int zat zai le ga inj ar r i bat bai no ge hia go egon da itek e: uhol de ak har gar r ia
i za n da itek e, ek oizpen hand ik o s ailak eduk itzea eta gain er a ba bes tu beh ar r ek o
lur pek o ur en gai nean egotea. Gainjarritako baldintzatzaileak 11 dira:
*C.1.- Interes bereziko naturgune eta elementuak
Estazio megalitikoak
Balizko arkeologia guneak
Leitzarango biotopoaren babes zona
Hezeguneen babesa
*C.2.- Balio agrologiko handiko esparruak
*C.3.- Herri onurako mendiak
*C.4.- Baso autoktonoak babesteko esparruak
*C.5.- Lurpeko urak babesteko esparruak
*C.6.- Ibai ibilguak eta horien babes eremuak
*C.7.- Urpean gera daitezkeen inguruak mugatzea
*C.8.- Kutsatuak egon daitezkeen lurzoruak
*C.9.- Korridore ekologikoak
*C.10.- Area akustikoak
*C.11.- Aeronautikarako zorpena duten areak
Hirigintza proposamenek ingurumen efektu desberdinak sortzen dituzte, batzuk onak eta beste
batzuk txarrak. Ingurumen iraunkortasuneko txosten honek efektu edo eragin nagusien
deskribapen xehakatua egiten du, eta hortik aipa ditzakegu puntu orokor eta espazifiko batzuk.
Hirigintza garapen berriek, bai etxebizitzetarakoak eta bai jarduera ekonomikoetarakoak,
zuzkidura publikoak eta zenbait azpiegitura barne, lurzoru hiritarrezina murrizten dute,
25 . 30 2. 9 07 m ² - %9 3, 4 9- i za t et ik 24.297.943 m² -%89,78%- izatera, eta beraz 1.004.964
m² murriztuz. Hala ere, garapen berri hauetako azalera guztia ez da urbanizatuko. Aipatutako
eremuen baitan, geratuko dira eraiki edo urbanizatu gabeko zatiak, espazio libre handiak jarriz
etorkizuneko hiri parke handien eta lurzoru hiritarrezinen mugakide; herriko espazio publikoen
jarraikortasuna lortuz.
Hirigintza garapenari lotutako biztanle hazkundeak baliabide batzuen kontsumoa igoko du,
gasa, ura eta abar. Plan Orokorrak eta hori garatzeko plan eta proiektuek baliabide horiek
daudela bermatu behar dute. Egindako analisietatik ateratzen da ez dela arazorik sortuko
hornidura horiek eskuratzeko.
Etxebizitzetarako lekuak jartzeko jarduketek –Baltzusketa, Agirialai eta Manterola- eta jarduera
ekonomikoetakoek –Illarramendi, Igerategi, Aritzaga, Antzizu eta Bordaberriazpi-,
ingurumenean eragingo dute eta eraginak murriztu beharko dira behar diren neurriak jarriz.
Ingurumen eragin txar nagusiak: ubideak (ibarbide buru batzuk okupatzea), intereseko
landaretza (intereseko zuhaiztiak galtzea); paisaia (forma, erreliebe, kolore aldaketa);
desalojoak (1 8 e t x e b i z i t z a i n g u r u ); a r r i s k u g e o t e k n i k o a k ; i n g u r u k o z a r a t a (zarata
maila handiak etxebizitza eta eskoletan); lur soberakina edo lurzoru kutsatuen presentzia
(neurri latzak hartu beharko dira kutsadura kentzeko). Badu eragin onik , Plan Orok orretik
antolatutak o etxebizitzen %43,26 har tzen baitu edo es talk i ask i em aten du
j ar duer a ek onom ik oetar ak o, gaur egun agortuta dagoena udalerrian, kontuan hartuz
Ballestagineko garapena gauzatzeke dagoela, onartutako planeamendu eta garapen
dokumentuekin; e t a e k i p a m e n d u g a r r a n t z i z k o a k e m a t e n d i t u , b a l i o k o d u t e n a k
udalerriko defizitak berdintzeko, garapen berriei eta lehendik daudenei
zerbitzua emanez.
Lehendik urbanizatutako lurzoruetan proposatzen diren garapen puntual batzuk badira, hiria
biziberritzeko jarduketetan, oso kaltetutako zonetan edo jarduera ekonomikoen ordez
etxebizitzak jartzen direnean, hiri bilbean egokiago baitira.
Garapen hauek apenas dute kalterik elementu naturaletan, ibaietan (batzuetan onuragarri ere
bai, zeru zabala ikusiko baita) edo landaretzan. Bai izan dezakete eraginik etxebizitza berriek
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jasango duten inguruko zaratan, eraispenek sortutako hondakinetan, desalojoetan edo
kuitsagarri izan daitezkeen lurzoruetan. Garapen horiek etxebizitza asko ematen dute edota
osatu egiten dituzte jarduera ekonomikoen eremuak; hiri barruan izanik, jarduketa horien alde
ona indartu egiten da.
Hala, jarduketa eremu honetan guztira 1.296 etxebizitza berri egingo dira, antolatutako
guztiaren % 56,74.
Jarduketa berriek sortuko dituzten inpaktuak leuntzeko, ingurumen iraunkortasuneko txosten
honek neurri babesle, zuzentzaile eta konpentsazioko asko proposatzen ditu, dokumentu
honetan bertan. Neurriak askotarikoak dira: intereseko landaretzari eragina murriztea,
galtzen bada, lurzoru baliokidea berreskuratzea; garapen berriak paisaian txertatzeko
neurriak; kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak tratatzea; inguruko zaratak
herritarrengan duen eragina murrizteko neurriak hartzea; eta abar luze bat.
Azkenik, txosten honek zera proposatzen du, martxan jartzea programa bat, lehen aipatutako
neurrien eraginkortasuna neurtzeko eta xedapen berriak proposatu ahal izateko, aurreikusi
gabeko eraginak leuntzeko. Horretarako, lehenbizi, adierazle batzuk definitzen ditu. Jartzen ditu
halaber sistema batzuk neurri zuzentzaileen aplikazioa kontrolatzeko, aipatutako adierazleak
kontrolatzeko eta aipatutako lanak erraztuko dituen programa informatiko bat martxan jartzeko.
Hala, departamentu espezifiko bat sor daiteke, planaren exekuzioari jarraipena egiteko,
ingurumen atal guztia sartuz.

Donostia, 2011ko apirila.

GURBAIN, S.L.

Ordk.: JOSÉ MIGUEL MARTÍN HERRERA, Arkitektoa.

Laguntzaileak:

ANA CRESPO AMADO, Arkitektoa.

PEDRO ETXANIZ REBAQUE, Arkitektoa.

JOSE Mª ABAD URRUZOLA, Abokatua.

AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN – ANDOAINGO UDALA

77

ANDOAINGO PLAN OROKORRA
2011ko Apirila

XXV.-

INGURUMENAREN IRAUNKORTASUNARI BURUZKO TXOSTENA

1 ERANSKINA.- Gipuzkoako Foru Aldundiko garapen iraunkorreko
Departamentuak 2006ko irailaren 13an egindako ingurumen eragineko aurretiko
txostenaren kopia.

(Gaztelerazko dokumentuan aurkezten da)
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XXVI.- 2. ERANSKINA- Uraren euskal agentziak 2008ko azaroaren 7an egindako
txostenaren kopia.

(Gaztelerazko dokumentuan aurkezten da)
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