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1. AURREKARIAK 

 

Aldaketa puntual honen xede den eremua Andoaingo indarreko Hiri Antolamenduko Plan 

Orokorreko lurzoru urbanizaezineko NU.02 “Leitzaran Landa Parkea” da. 

 

Eremu hori antolatzeko, udal-ekimeneko Antolamenduko Plan Berezia idatzi zen, eta haren 

Testu Bategina 2016ko abenduaren 20ko Udaleko Osoko Bilkuran onartu zen behin betiko 

(2017ko otsailaren 6ko GAO, 25.a). 

 

NU.02 “Leitzaran Landa Parkea” eremuaren Antolamenduko Plan Bereziaren helburua da 

eremu horretan ezarriko diren jarduketak eta erabilerak arautzea eta antolatzea, natura-, 

nekazaritza- eta abeltzaintza-, paisaia- eta aisialdi-balioen kontserbazioa eta berroneratzea 

bermatzeko helburuz, Leitzarango ibaiertza berroneratzen eta hari balioa ematen lagunduz, eta 

hiri-presioak arintzen, zaindutako natura-ingurune bateranzko trantsizioari bide ematen eta 

landa-paisaia integraziorako elementu gisa kontserbatzen modu bateratuan lagunduko duten 

erabilerak, konexioak, lurzoru-erreserbak eta garapenak ezarriz. 

 

Hain zuzen ere, honela laburbildu daitezke aipaturiko Plan Berezian proposatutako jarduketa-

irizpideak eta -helburuak: 

- Eremuaren natura-balioak babestea eta berreskuratzea. 

- Eremuaren landa-ezaugarriak zaintzea, berroneratzea eta sustatzea. 

- Degradatuta dagoena zuzentzea edo degradazioa desagerraraztea. 

- Eraikuntza eta elementu babestuak zaintzea. 

- Dauden nekazaritzako jarduerak eta bizitegi-erabilerak finkatzea. 

- Aire zabalean egoteko lekuak, gizarte-ekipamenduko guneak eta parkeko elementuen 

arteko konexioko oinezkoentzako ibilbideak egokitzea. 

 

Dokumentuaren izapideak egiteko azken fasean, haren Testu Bategina Udaleko Osoko 

Bilkurak behin betiko onartzeko zain zegoela, ordura arte izapidetutako dokumentuan 

berariaz jaso gabe zeuden beharrak eta aurreikuspenak agertu ziren. Honako hauek, zehazki: 
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1. Nekazaritza- eta abeltzaintza-ustiategi ez-profesionalizatuekin lotutako eraikinei 

dagokienez Plan Bereziaren araudi erregulatzaileko zenbait alderdi birplanteatzearen 

egokitasuna, eremuan lehendik dauden baserriei lotuta eraikin osagarriak baimendu ahal 

izateko baldintza eta kasu jakin batzuetan, nekazaritza-erabilera ez-

profesionalizatuetarako betiere. 

 

2. Antolamenduko Plan Bereziko aurreikuspenetan eta araudian dagozkion egokitzapenak 

egiteko beharra, “viaferrata” erako bide ekipatu bat ezartzeko aukera egon dadin 

hirigintzaren ikuspuntutik ordura arte tramitatutako dokumentuan horretarako 

aurreikusita ez zeuden guneetan, edo, hala dagokionean, Andoaingo Udaleko Ekonomia 

Sustapen, Enplegu eta Gaztedia Saila Otieta ingururako lantzen ari den moduan, 

“turismo aktibo” deritzonarekin erlazionatutako beste aurreikuspen batzuk ezarri ahal 

izan daitezen.Hori guztia baldin eta erabilera horien ezarpena bateragarria bada 

gunearen ezaugarriekin eta izaerarekin, bai eta Plan Berezian eta indarreko Hiri 

Antolamenduko Plan Orokorrean gunerako ezarrita dauden helburuekin eta aplikagarria 

den sektorekako eta lurraldeko plangintzarekin eta araudiarekin. 

 

3. Plan Berezian aurreikusitako gehieneko lerrokadurak berregokitzeko beharra, 

Leitzarango Bisitarien Etxeko eraikina handitu ahal izateko Andoaingo Udalak 

kontsideratzen dituen beharren arabera. 

 

2016ko abenduaren 20an, Udalak Plan Bereziaren Testu Bategina behin betiko onartu zuen, 
gerora Plan Berezian aldaketa puntual bat egin eta, bertan, gorago azaldu diren aurreikuspen eta 
behar berriei lekua emateko aldaketak eta egokitzapenak egiteko aurreikuspenarekin. 
 

2017ko uztailaren 28an, Planaren aldaketa honen Ingurumen Ebaluazio Estrategiko 

Sinplifikatuaren prozedura abiatzeko eskaria egin zuen Andoaingo Udalak, Ingurumen 

Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legeko 6.2 artikuluan xedatutakoaren 

arabera.Eskariarekin batera Planaren eta Ingurumen Dokumentu Estrategikoaren zirriborroak 

aurkeztu ziren, aipaturiko 21/2013 Legeko 29. artikuluan ezarritako edukiarekin. 
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2018ko urtarrilaren 9ko Ingurumen Administrazioko zuzendariaren ebazpenaren bidez, 

dokumentu honen Ingurumen Txosten Estrategikoa egin zen (Memoria honen I. eranskinean 

dago atxikita).Aipaturiko Ingurumen Txosten Estrategikoan egokitzat jotzen da Plan Berezia 

aldatzeko proposamenean ingurumen-alderdiak txertatzea, eta iritzia ematen du planaren 

aplikazioak izan ditzakeen inpaktu adierazgarrien gainean, bai eta dokumentuan ingurumen-

ondorioetarako bakarrik jaso beharko diren azken xedapenen inguruan ere. 

 

Alkatetzaren apirilaren 13ko 2018/219 Ebazpenaren bidez (Memoria honen II. eranskinean dago 

atxikita), hasierako onespena eman zitzaion NU.02 “Leitzaran Landa Parkea” eremuaren Plan 

Bereziaren 1. Aldaketaren dokumentuari (udal-zerbitzu teknikoek idatzia, 2018ko apirilean). 

Dokumentua eta haren espedientea jendaurrean jarrita egon ziren 20 egun balioduneko epean, 

egokitzat jotzen ziren alegazioak aurkeztu ahal izateko. 

 

Dokumentua zegokion sektore-administrazioei ere igorri zitzaien (URA, Kantauriko 

Konfederazio Hidrografikoa, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Bide Azpiegituren 

Departamentua eta Ingurumen eta Lurralde Antolaketako Departamentua), sektorekako legedian 

aurreikusita dauden txostenak egin zitzaten. 

 

Dokumentua jendaurrean egon zen bitartean alegazio bakar bat jaso zen, OttitaLeitzaránS.L.k 

eginikoa hain zuzen.Bestalde, NortegasEnergíaDistribución S.A.k idazki bat aurkeztu zuen, 

eremuan dagoen gasaren sarean eragina izan dezaketen lanetan aplikagarriak izan daitezkeen 

baldintza teknikoen berri emateko. 

 

2018ko maiatzaren 16an, Gipuzkoako Foru Aldundiko Bide Azpiegituren Departamentuak 

hasierako dokumentuaren aldeko irizpena eman zuen (memoria honen III. eranskinean dago 

atxikita). 

 

2018ko ekainaren 6an, berriz, hasierako dokumentuaren aldeko txostena igorri zuen URAk 

(memoria honen III. eranskinean dago atxikita). 

 

2018ko uztailaren 13an eta 16an udal-zerbitzu teknikoek alegazioei erantzuteko igorritako 

txostenak eta aipaturiko sektore-administrazioek egindakoak kontuan hartuta, Alkatetzaren 
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uztailaren 27ko 2018/483 Ebazpenaren bidez (memoria honen IV. eranskinean dago atxikita) 

honako hau erabaki zuen Udalak: OttitaLeitzaránS.L.k aurkeztutako alegazioa atzera botatzea, 

aipatu ebazpeneko I. eranskinean azaldutako moduan, eta NortegasEnergíaDistribución S.A.k 

aurkeztutako idazkiari erantzutea, aipatu ebazpeneko II. eranskinean azaldutako moduan. 

 

EAEko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 91.2 artikuluan 

xedatutakoaren arabera, 2018ko abuztuaren 2an Udalak Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde 

Antolamendurako Batzordeari igorri zion NU.02 “Leitzaran Landa Parkea” eremuaren Plan 

Bereziaren 1. Aldaketaren dokumentua, txosten nahitaezko eta loteslea igor zezan dokumentua 

behin betiko onartu aurretik. 

 

2018ko ekainaren 6an, Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak hasierako dokumentuaren 

aldeko txostena igorri zuen (memoria honen III. eranskinean dago atxikita). 

 

2018ko urriaren 3an, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordeak 

NU.02 “Leitzaran Landa Parkea” eremuaren Plan Bereziaren 1. Aldaketaren dokumentuaren 

aldeko txostena igorri zuen (memoria honen V. eranskinean dago atxikita). 

 

 

 

 

Amaitzeko, 2018ko azaroaren 7an, Sustapen Ministerioko Hegazkineria Zibilaren Zuzendaritza 

Nagusiak ere dokumentuaren aldeko txostena igorri zuen, Donostiako aireportuaren Zortasun 

Aeronautikoko Guneari dagokionez (memoria honen III. eranskinean dago atxikita). 

 

Dokumentu honen xedea da Plan Bereziaren 1. Aldaketaren hasierako dokumentua osatzea eta 

eraberritzea, bertan honako hauek txertatuta: dokumentua tramitatzeko prozesuaren 

deskribapena (formulatu zenetik hasi eta prozesuan egindako alegazioak aztertuta proposatu eta 

hautatutako aukeretara arte), sektorekako administrazioen txostenak, eta aipaturiko sektorekako 

txostenetan ezarritakotik eratorritako egokitzapenak eta osagarriak. 

 

2. ALDAKETA PUNTUALAREN HELBURUA ETA IRISMENA 
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Aurrekarietan azaldutakoa kontuan hartuta, Antolamenduko Plan Bereziaren aldaketak jarraian 

adierazitako helburuak ditu (guztiak ere irismen mugatuko helburuak dira): 

 

1. Indarreko Plan Berezian beharrezko egokitzapen arauemaileak egitea, eremuan lehendik 

dauden baserriei lotuta eraikin osagarriak baimendu ahal izateko baldintza eta kasu 

batzuetan, nekazaritza-erabilera ez-profesionalizatuetarako (lanabesak gordetzeko 

txabolak eta ukuilu txikiak); indarreko Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean “D.4. 

Nekazaritza eta Abeltzaintza Guneak eta Landazabala” kalifikazio orokorra duten 

lurzoru urbanizaezineko gainerako eremuetan baimenduta egon arren indarreko Plan 

Berezian NU.02 “Leitzaran Landa Parkea” eremurako baimenduta ez dauden eraikin 

osagarriak, hain zuzen. 

 

2. Plan Bereziko aurreikuspenetan eta araudian beharrezko egokitzapenak egitea, jolas- eta 

kirol-jarduerak ezarri ahal izateko (“viaferrata” edo “turismo aktibo” deritzonarekin 

lotutako bestelako jarduerak) indarreko Plan Bereziak erabilera horiek baimentzen 

dituen guneetatik kanpo (Olazar eta Otietako aisialdi-guneak eta Otietako gizarte-

ekipamenduko gunea), baldin eta bateragarriak badira gune horien ezaugarriekin eta 

izaerarekin. 

 

3. Indarreko Plan Bereziak ezarritako gehieneko lerrokadura aldatzea Leitzarango 

Bisitarien Etxea handitu ahal izateko; horretarako, eraikinaren buruhormako gehieneko 

lerrokadura 2 m aurretatu behar da ipar-mendebalderantz, hasieran aurreikusitakoarekin 

alderatuta. 

 

4. Kontuan hartuta Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Basozaintzako 

Lurraldearen Arloko Plana irailaren 16ko 177/2014 Dekretuaren bidez onartu zela behin 

betiko (198. EHAA, 2014ko urriaren 17koa), eta 2014ko azaroan jarri zela indarrean, 

NU.02 “Leitzaran Landa Parkea” eremuaren Antolamenduko Plan Bereziaren aldaketan 

ere aurreikusita dago haren xedapenak egokitzea eta zonakatze xehatua eta 

baldintzatzaile gainjarriak ezartzea, aipaturiko Lurralde Plan Sektorialean ezarritakoa 

betetzeko. 
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5. Bestalde, dokumentuan eguneratu egin dira zenbait arau ere, indarreko Plan Bereziaren 

Testu Bateginean behar bezala jasota geratu ez zirelako (EAEko Ibaien eta Erreken 

Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren Aldaketa, 2016ko azaroaren 19an 

behin betiko onartua) edo Plan Bereziaren tramitazioko azken fasean jarri zirelako 

indarrean (Donostiako Lurralde Plan Partziala, uztailaren 27ko 121/2016 Dekretuaren 

bidez onartua).Eta eguneratu dira ere indarreko Plan Berezian Otietatik ur gora antzinako 

arrain-haztegiaren instalazioak dauden gunean ingurumena lehengoratzeko aurreikusita 

dagoen esku-hartzearen erreferentziak; izan ere, aipatu esku-hartzea Gipuzkoako Foru 

Aldundiak gauzatu zuen, Plan Berezia tramitatzen ari zen bitartean. 

 

6. Azkenik, dokumentu honetan txertatu dira tramitatzen zen bitartean egindako sektorekako 

txostenetatik eratorriko aldaketak ere.Zehazki, Sustapen Ministerioko Hegazkineria 

Zibilaren Zuzendaritza Nagusiaren txostenean Donostiako aireportuko Zortasun 

Aeronautikoko Guneari dagokionez xedatutakoa betetzeko aldaketa eta ebazpen 

arauemaileak jaso dira, bai eta Eusko Jaurlaritzako Ondarearen Zuzendaritzak ustezko 

gune arkeologikoen erregulazioari dagokionez xedatutakoa betetzekoak ere. 

 

- Araudi erregulatzailea aldatzea, nekazaritza-erabilera ez-profesionalizatuetarako eraikin 

osagarriak baimentzeko: 

 

Eremuan lehendik dauden baserriei lotuta nekazaritza-erabilera ez-profesionalizatuetarako 

eraikin osagarriak baimendu ahal izateko, “Nekazaritza- eta abeltzaintza-guneak eta landazabala” 

kalifikazio orokorra duten eremuetan soilik, Plan Bereziaren Aldaketan Hirigintza Arauetako 51. 

artikuluko (Nekazaritza- eta abeltzaintza-guneetako eta landazabaleko arau partikularrak) 3.1 

atala (Nekazaritza- eta abeltzaintza-erabilerak) aldatzea proposatzen da. Kasu horietan, 

Andoaingo indarreko Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko 92. artikuluan ezarritakorekin bat, 

lursail bakoitzean txabola bat eraikitzeko baimena eman ahalko litzateke, dela lanabesak 

gordetzeko, dela ukuilu edo korta ez-profesional gisa erabiltzeko, Plan Orokorreko 92. 

artikuluan ezarritako baldintza beretan. 
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- Araudi erregulatzailea aldatzea, “turismo aktibo” deritzonari lotutako jolas- eta kirol-

jarduerak ezarri ahal izateko: 

 

Plan Bereziaren eremuko gune batzuetan erabileren erregulazioa aldatu eta “turismo aktibo” 

deritzonari lotutako jolas- eta kirol-jarduerak ezarri ahal izateko (“viaferrata” edo kontzeptu 

horren baitan jasota dauden beste erabilera batzuk), Antolamenduko Plan Bereziaren Aldaketako 

araudi erregulatzailearen artikulu hauek aldatu dira: 

 

1. 14. artikulua - Baso-eremuak:aisialdi-erabilerak, hirugarren sektorekoak edo kirol-

ekipamendu komunitarioenak baimentzea planteatzen da, turismo aktiboarekin edo 

abentura-turismoarekin (viaferrata, etab.) erlazionatutako jolas- eta kirol-jardueren 

modalitatean soilik, baldin eta jarduera horiek erlazio zuzena badute Otietako 

ekipamendu-guneko instalazioetan eta eraikinetan garatutako erabilirekin eta 

bateragarriak badira gunearen ezaugarriekin eta izaerarekin. 

 

Hasiera batean, eta kasuan-kasuan tramitatu beharreko ingurumen-ebaluazioko 

prozeduretatik datorkionari kalterik egin gabe, erabilera horiek gunearen ezaugarriekin 

eta izaerarekin bateragarriak izan litezkeela joko da baso-masei kalterik egiten ez 

dietenean, lur-mugimendurik egin behar ez denean, edo berezko orografiari eragin eta 

inguruneari kalterik egiten ez diotenean. 

 

2. 18. artikulua - Bertako baso-masak babesteko eremuak:baso-eremuetarako 

proposatutako erregulazio bera proposatzen da;hau da, aisialdi-erabilerak, hirugarren 

sektorekoak edo kirol-ekipamendu komunitarioenak baimentzea proposatzen da, 

turismo aktiboarekin edo abentura-turismoarekin (viaferrata, etab.) erlazionatutako 

jolas- eta kirol-jardueren modalitatean soilik, baldin eta jarduera horiek erlazio zuzena 

badute Otietako ekipamendu-guneko instalazioetan eta eraikinetan garatutako 

erabilirekin eta bateragarriak badira gunearen ezaugarriekin eta izaerarekin. 

 

- Gehieneko lerrokadura aldatzea, Leitzarango Bisitarien Etxea handitzeko: 
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Leitzarango Bisitarien Etxea handitzeko gehieneko lerrokadura aldatzeko, 49. artikuluko 

(Otietako aisialdi-gunerako arau partikularrak) eta 50. artikuluko (Gizarte-ekipamenduko 

eremurako arau partikularrak. Otietako bisitarien etxea) grafikoak aldatuko dira, eta 

aurreikusitako handiagotzearen gehieneko lerrokadurak definituko dira; hala, aurreikusitako 

guztizko zabalera 2 m handituko da (indarreko dokumentuan 3 m-ko zabalera aurreikusten da, 

eta orain 5 m izango da). 

 

 

 

 

- Nekazaritza eta Basozaintzako Lurraldearen Arloko Planera egokitzea: 

 

Plan Bereziaren Aldaketan jarraian adierazitako egokitzapenak jaso dira, Nekazaritza eta 

Basozaintzako Lurraldearen Arloko Planera egokitzeko: 

 

 Indarreko Plan Bereziko “Nekazaritza- eta abeltzaintza-guneak eta landazabala” 

kategoria bi azpikategoria hauetan banatuko da:“Balio estrategiko handia” (jada 

kontuan hartzen dena indarreko Plan Berezian, baldintzatzaile gainjarri gisa: “Balio 

agrologiko handiko eremuak”) eta “Tarteko landa-paisaia”. Plan Bereziaren araudian 

beharrezko osaketak eta egokitzapenak egingo dira, bi azpikategoria horiek 

Lurraldearen Arloko Planera egokitzeko. 

 

 Egokitzapen txikiak egingo dira Plan Berezian definitutako balio estrategiko handiko 

nekazaritza- eta abeltzaintza-guneen eta landazabalaren mugetan, Lurraldearen Arloko 

Planean jasotako mugaketa loteslera egokitzeko. 

 

 Indarreko Plan Berezian “Bertako baso-masak babesteko eremuak” baldintzatzaile 

gainjarriaren pean kokatzen diren lurzoruak, haien ezaugarriak eta izaera kontuan 

hartuta, “Baso-eremuak” izango dira aurrerantzean, “Nekazaritza- eta abeltzaintza-

guneak eta landazabala” izan ordez. 
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- Araudi erregulatzailea aldatzea, dokumentuaren tramitazioan zehar egindako 

sektorekako txostenetan ezarritakora egokitzeko: 

 

Plan Bereziaren araudia Sustapen Ministerioko Hegazkineria Zibilaren Zuzendaritza Nagusiaren 

txostenean Donostiako aireportuko Zortasun Aeronautikoko Guneari dagokionez ezarritakora 

egokitzeko, “Zortasun aeronautikoak” baldintzatzaile gainjarriari dagokion artikulu berri bat 

gaineratu da araudi horretan, non aipatu zortasuna arautzeko baldintzak jasotzen diren.Era berean, 

beste plano bat gaineratu da dokumentuan, “PO-5. Zortasun aeronautikoak” izenekoa, zeinean 

Donostiako Aireportuko Plan Zuzentzailean jasotako Aireontzien Operaziorako Zortasun 

Aeronautikoko azalera mugatzaileak definitu diren. 

 

Eusko Jaurlaritzako Ondarearen Zuzendaritzaren txostenean ezarritakoa betetzeko, dagozkion 

egokitzapenak egin dira Plan Bereziko 47.2 artikuluan, Euskal Kultura Ondareari buruzko 7/1990 

Legeko 49. artikuluan ezarritakoari erreferentzia eginez.Era berean, zuzendu egin da garai bateko 

Olaberria burdinolako ustezko gune arkeologikoaren izena, txostenean adierazitako moduan. 

 

 

Plan Bereziaren 1. Aldaketaren dokumentu honetan, memoria honetako 7. puntuan zehaztu diren 

indarreko Plan Bereziko atalak, artikuluak eta planoak osatu eta aldatu dira, hori ezinbestekoa 

baita ezarritako helburuak betetzeko.1. Aldaketa indarrean jartzen denean, hemen definitu diren 

atal, artikulu eta plano berriek indarreko Planekoak ordezkatuko dituzte osorik, baina indarrean 

mantenduko dira NU.02 “Leitzaran Landa Parkea” eremuaren indarreko Antolamenduko Plan 

Berezia, 2016ko abenduaren 20an behin betiko onartu zena (2017ko otsailaren 6ko GAO, 25.a), 

osatzen duten gainerako dokumentuak edo dokumentu zatiak: A dokumentua. Memoria; B 

dokumentua. Betearazpena antolatzeko eta kudeatzeko jarraibideak; C dokumentua. 

Garapenerako hirigintzako araudia; D dokumentua. Bideragarritasun ekonomiko-finantzarioaren 

azterketa; eta E dokumentua. Planoak. 

 

3. EKIMENA ETA IDAZLEA 

 

NU.02 “Leitzaran Landa Parkea” eremuaren Antolamenduko Plan Bereziaren Aldaketa idazteko 

ekimena Andoaingo Udalarena izan da. 
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Dokumentu hau Andoaingo Udaleko Hirigintza, Obrak, Ingurumena eta Landagunea Saileko 

María Uriarte Zurikarai administrazio orokorreko teknikariak eta Xabier Intxaurza Hernández 

arkitektoak idatzi dute. 

 

4. ALDAKETAREN LURRALDE EREMUA 

 

NU.02 “Leitzaran Landa Parkea” eremuaren Antolamenduko Plan Bereziaren 1. Aldaketaren 

lurralde-eremua indarreko Plan Bereziaren Testu Bateginean mugatzen dena da, eta grafikoki 

jasota dago aipatu Plan Bereziko eta 1. Aldaketako planoetan. 

 

Aipaturiko eremuak 766.900 m2 inguruko azalera du, eta bertan sartzen dira Plazaolako trenbide 

zaharraren ibilbidetik Leitzaran ibaiaren ezkerreko ibaiertzean dagoen zabalera aldakorreko 

lurzoru-zerrenda batera bitarte kokatutako lurzoruak.Horrela, ibai-ingurunea eta landa-

ingurunea integratzen dira Leitzaran ibaiaren beheko zatian, Otietako arrain-haztegitik ibaiak 

Andoaingo hirigunearekin bat egiten duen tokiraino. 

 

5. ALDAKETAREN EGOKITASUNAREN ETA AUKERAREN JUSTIFIKAZIOA 

 

Aldaketa hau justifikatuta dago indarreko Plan Berezia Andoaingo Udalak planteatzen dituen 

premia eta aurreikuspen berrietara egokitu behar delako, eta proposatutako egokitzapenak 

bateragarriak dira Plan Orokorrean eta Plan Berezian eremua babesteko eta zaintzeko ezarritako 

helburuekin eta neurriekin. 

 

Zentzu horretan, kontuan hartuta Plan Bereziaren helburuetako bat dela lehendik dauden 

nekazaritza-jarduerak finkatzea eta landa-inguruneko nekazaritza-ustiategien garapena 

bermatzea eta arautzea, eta aintzat hartuta ere landa-parkeko eremuan dauden baserrietako 

askok gauzatzen dituzten jarduerak ezin direla “Nekazaritzako ustiategi arrunt” gisa hartu, 

Andoaingo Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean jasotako definizioaren arabera betiere 

(nekazaritzaren arloko legedian definitutako lehentasunezko nekazaritza-ustiategien 

baliokideak), egokitzat jotzen da ustiategi mota horietan eragina duen araudi erregulatzailea 
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malgutzea, eremuan lehendik dauden nekazaritza-jardueren balizko premietara egokitu ahal 

izateko, Plan Orokorrean ezarritako mugen baitan. 

 

Bestalde, “Baso-eremuak” eta “Bertako baso-masak babesteko eremuak” deritzen guneen araudi 

erregulatzailea malgutu eta gune horietan turismo aktiboarekin erlazionatutako jolas- eta kirol-

jarduerak ezarri ahal izateko, esan beharra dago Andoaingo Hiri Antolamenduko Plan 

Orokorrean jasotako antolamendurako irizpideen eta helburuen artean adierazita dagoela lurzoru 

urbanizaezina nekazaritza-, abeltzaintza- eta baso-ustiategietarako erabiliko dela batez ere, eta, 

osagarri gisa, besteak beste kultura-, pedagogia-, aisialdi-, eta turismo-jardueretarako, baldin eta 

intereseko elementuak (lurzorua, fauna eta flora, paisaia…) zainduko eta babestuko direla 

bermatzen bada eta landa-ingurunearen oreka orokorra, ingurumenekoa eta ekologikoa 

nabarmen aldatzen ez badira. 

 

Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean ezarritako beste helburuetako bat da aisialdiarekin eta 

naturarekin erlazionatutako aisialdi-jarduera gehiago ezartzeko neurriak bultzatzea, bai eta 

landa-ingurunearen balioa indartzea ere, haren erabilera erregulatzeko jarraibideak ezarriz eta 

kontuan hartuz lurralde hori funtsezko aktibo bat dela udalerriko jarduera ekonomikoen 

dibertsifikaziorako. 

 

Zentzu horretan, Plan Orokorrean Landa Parkerako proposatutako antolamenduaren irizpide eta 

helburuetako bat da, eremua haren natura eta landako ezaugarriak zainduz, berroneratuz eta 

sustatuz eta lehendik dauden baserriak eta nekazaritza-jarduerak bateragarri egiteko moduan 

antolatzeaz gain, gunean landa-parke edo aisialdi-eremu bat ezartzea aisialdi-erabileretarako eta 

gizarte-ekipamendu edo hirugarren sektoreko ekipamendu gisa, baldin eta erabilera horiek 

bateragarriak badira gunearen landa-izaerarekin. 

 

Bestalde, Andoaingo Udalak 2006an egindako Dinamizazio Turistikorako Planak zein 

Donostialdeko Dinamizazio Turistikorako Planak (2012an egina Donostialdea-Beterri osatzen 

duten sei udalerrien artean: Andoain, Astigarraga, Hernani, Lasarte-Oria, Urnieta eta Usurbil) 

helburu dute Andoainen turismoa bultzatzea eta udalerria aisialdirako erreferentzia bihurtzea, 

naturarekin erlazionatutako jarduerak garatuta Andoain natura-turismorako helmuga eta aipatu 

eskualdea alternatiba turistiko izan daitezen, Gipuzkoako hiriburuko eskaintzaren osagarri gisa. 
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Plan Berezia Nekazaritza eta Basozaintzako Lurraldearen Arloko Planean ezarritakora 

egokitzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Basozaintzako Lurraldearen Arloko 

Plana behin betiko onartzen duen irailaren 16ko 177/2014 Dekretuan ezarritakoa hartu da 

kontuan. 

 
Plan Berezia aldatzeko dokumentu hau idazteko garaian, kontuan hartu ziren: 7/2015 

Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Lurzoruaren eta Hiri Birgaitzearen Legearen 

testu bategina onartzen duena; 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, EAEko lurzoruari eta 

hirigintzari buruzkoa; 105/2008 Dekretua, ekainaren 3koa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 

ekainaren 30eko 2/2006 Legea garatzen duten premiazko neurriei buruzkoa; 177/2014 Dekretua, 

irailaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Basozaintzako Lurraldearen 

Arloko Plana behin betiko onartzen duena; eta 121/2016 Dekretua, uztailaren 27koa, 

Donostiako Eremu Funtzionaleko (Donostialdea-Bajo Bidasoa) Lurralde Plan Partziala onartzen 

duena. 

 

Aldaketak eragina du NU.02 “Leitzaran Landa Parkea” eremuaren antolamendu xehatuko 

zehaztapenetan, ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 56. artikuluan ezarritakoaren arabera, eta, 

hortaz, aipatu legeko 103. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoaren arabera, bidezkoa da 

Antolamenduko Plan Berezia aldatzea. 

 

5.1. AINTZAT HARTU DIREN AUKERAK 

 

Plan Bereziaren Aldaketa hau egiteko aukerak aztertzeko garaian, indarreko Plan Berezian eta 

Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean eremu zehatz honetarako jada jasota dauden irizpideak 

eta helburuak hartu dira kontuan. 

 

- Araudi erregulatzailea aldatzea, nekazaritza-erabilera ez-profesionalizatuetarako eraikin 

osagarriak baimentzeko: 

 

1. aukera: 
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Lehenengo aukera gisa, indarreko Plan Bereziaren araudia bere horretan mantentzea pentsatu da, 

eta, hortaz, eremuan ez litzateke baimenduko nekazaritza- eta abeltzaintza-erabileretarako 

eraikin berririk, non eta eraikinok ez dauden lotuta Plan Berezian eta Plan Orokorrean 

“Nekazaritzako ustiategi arrunt” gisa definituta daudenekin (aplikagarria den nekazaritzaren 

arloko legedian definitutako lehentasunezko nekazaritza-ustiategien baliokideak). 

 

Hortaz, ezin izango litzateke eraiki aisialdi-baratzeetarako txabolarik, eta eremuan dauden 

baserriek (nekazaritzako ustiategi arrunt ez direnek) ezin izango lukete eraikuntza osagarririk 

egin beren jarduerak gauzatzeko. 

 

2. aukera: 

 

Bigarren aukera gisa, Plan Bereziaren araudian indarreko Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko 

92. artikuluan jasotako erregulazioa txertatzea proposatzen da, eta, horrenbestez, nekazaritza- 

eta abeltzaintza-guneetako eta landazabaleko lursail bakoitzean eraikin osagarri bat baimenduko 

litzateke, nekazaritza-erabilera ez-profesionaletarako betiere (lanabesak gordetzeko txabola bat 

edo ukuilu txiki bat). 

 

Horrela, eremuan lehendik dauden baserrietan eraikuntza osagarri bat egin ahalko lukete haien 

jarduera gauzatzeko, nekazaritzako ustiategi arruntak ez badira eta Plan Orokorrean ezarritako 

esparruaren eta mugen baitan betiere.Baina era horretako eraikin osagarriak ezarri eta ugaritu 

litezke aisialdi-baratzeei lotuta, eta inolako jarraibiderik eta irizpiderik gabe ezarriko edo 

antolatuko lirateke Plan Bereziari dagokion lurraldean. Horregatik, indarreko dokumentuan hori 

saihesteko ahalegina egin da, eremuaren natura-balioak eta paisaiarenak babestearren. 

 

3. aukera: 

 

Aukera hau litzateke egokiena indarreko Plan Berezian eta Hiri Antolamenduko Plan 

Orokorrean eremu honetako antolamenduari begira markatutako irizpide eta helburuetarako, eta 

nekazaritza- eta abeltzaintza-erabilera ez-profesionaletarako lursail bakoitzean eraikin osagarri 

bat baimenduko luke, baina soilik eremuan lehendik dauden baserriei lotutako ustiategietan, 

baldin eta ez badira nekazaritzako ustiategi arruntak. 
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Era horretan, aisialdi-baratzeei lotuta eraikin osagarriak ezarri eta ugaritzea saihestuko litzateke 

eta, era berean, Plan Orokorrean ezarritako esparruaren eta mugen baitan, eremuan lehendik 

dauden baserrietako ustiategi ez-profesionalizatuek eraikin osagarriak egin ahalko lituzkete. 

 

Era horretan Plan Berezian eta Plan Orokorrean eremurako ezarritako helburuei erantzuten 

zaiela jotzen da, lehendik dauden ustiategiak finkatzeari eta bateragarri egiteari dagokionez, eta 

jarduera horiek garatzeko arau-erregulazioa ezartzen da eta eremuaren natura-balioak eta 

paisaiarenak nahiz landa-ezaugarriak babesten dira. 

 

- Araudi erregulatzailea aldatzea, turismo aktibo deritzonari lotutako jolas- eta kirol-

jarduerak ezarri ahal izateko: 

 

1. aukera: 

 

Lehenengo aukera litzateke indarreko Plan Bereziaren araudia bere horretan mantentzea, eta, 

hortaz, Olazar eta Otietako aisialdi-guneetan bakarrik baimenduko lirateke aisialdi-erabilerak, 

hirugarren sektorekoak edo ekipamenduenak, adierazitako modalitateetan. 

 

Horrela eremuaren natura-balioak eta landa-ezaugarriak zainduko lirateke, jarduera mota horien 

garapena aipaturiko bi lekuetara mugatuz. 

 

Andoaingo Udalak udalerrian bultzatu nahi den turismo aktiboarekin eta natura-turismoarekin 

erlazionatuta egin dituen azterketen arabera, Otietako aisialdi-gunean orain arte garatzen diren 

jarduerak (interpretazio-zentroa, arrantza-eskola, BTT alokairua) ez dira nahikoak, ez Andoain 

erreferentzia bihurtzeko natura-turismoko helmuga gisa, ez Leitzarango Bisitarien Etxea 

ekonomikoki bideragarria izatea lortzeko, eta, hortaz, beharrezkotzat jotzen da turismo aktiboko 

eskaintza edo produktu osagarri bat ezartzea, gaur egungo eskaintza osatu eta Andoain natura-

turismoko helmuga bihurtzeko. 

 

2. aukera: 
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Bigarren aukera gisa jarduera berriak erabakitzea eta definitzea proposatzen da, ez nahitaez 

Otietako aisialdi-gunearen mugen baitan, baina betiere oinarri gisa hartuta gune horretan 

lehendik dauden instalazioak. 

 

Dena den, ingurunearen izaera eta garatu daitezkeen jardueren ezaugarri bereziak kontuan 

hartuta, proiektu tekniko batek berezko dituen azterketa eta garapen maila beharko lirateke 

aukera hau gauzatzeko, eta hori Plan Berezi honen gisako plangintza-tresna baten lan-eremutik 

kanpo gelditzen da. 

 

3. aukera: 

 

Hirugarren aukera gisa, “Baso-eremuak” kalifikazioa duten guneetan ere jolas- eta kirol-

erabilerak ezartzeko aukera emango litzateke, baina soilik jarduera hori zuzenean lotuta balego 

Otietako aisialdi-guneko instalazioetan eta eraikinetan garatutako erabilerekin eta bateragarria 

balitz hura ezarri nahi den gunearen ezaugarriekin eta izaerarekin. 

 

Aukera hau litzateke egokiena aldaketa honetan ezarritako helburuetarako zein indarreko Plan 

Berezian eta Plan Orokorrean eremua antolatzeko eta babesteko ezarritako irizpide eta 

helburuetarako; izan ere, eremuaren ezaugarriak eta natura-balioak babesten ditu, aipatu 

erabilerak funtzionalki eta zuzenean Otietako aisialdi-gunearekin lotuta dauden jardueretara 

mugatuta (haiek ezartzeko ez da behar instalazio gehigarririk -aparkalekuak, eraikinak…-) eta 

haiek ezartzeko baldintza gisa jarrita gunearen ezaugarriekin eta izaerarekin bateragarriak izatea. 

Azkeneko inguruabar horri dagokionez, Ingurumen Eraginaren Azterketa egin beharko litzateke 

aplikagarria den ingurumen-legedian hala aurreikusita dagoen kasuetan. 

 

- Gehieneko lerrokadura aldatzea, Leitzarango Bisitarien Etxea handitzeko: 

 

1. aukera: 

 

Lehen aukera gisa, handitze-lanak indarreko dokumentuan aurreikusitako moduan egitea 

proposatzen da (3 m, ipar-mendebaldeko buruhormatik).Hortaz, ez litzateke lurzoru berririk 

okupatu beharko, baina egiaztatu da egindako handitze-lanak ez liratekeela nahikoak izango 
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Udalak aurreikusten dituen premia berrietarako (material-biltegia bisitarien etxean garatutako 

eta/edo aurreikusitako jardueretarako). 

 

2. aukera: 

 
Bigarren aukera gisa proposatzen da eraikina handitzea gaur egungo buruhorma mantenduz eta 
eraikinaren aurrealderantz atal bat gehituz. 
Oinplanoan hirugarren aukerakoaren antzeko azalera lortuko litzateke, baina aurrealde nagusian 
erantsitako atalak eraikinaren bolumetria itxuraldatuko luke. 
 

3. aukera: 

 

Hirugarren aukera gisa, eraikina handitzeko garaian haren fatxada nagusiaren lerrokadura bere 

horretan mantentzea proposatzen da; hori lortzeko, ipar-mendebaldeko buruhormaren 

lerrokadura 5 m mugituko litzateke norabide horretan (indarreko dokumentuan aurreikusita 

dagoena baino 2 m gehiago). 

 

Aukera onena hauxe dela jotzen da, ingurunea eta gaur egungo eraikina hoberen errespetatzen 

eta integratzen dituena delako.Nolanahi ere, eraikina ez da asko handituko, eta gaur egun 

hormigoizko zola eta harri-lubeta txiki bat eginda egokituta dagoen gune bat baino ez du 

hartuko. 

 

6. INGURUMEN-EBALUAZIO ESTRATEGIKOA BETETZEAREN 

JUSTIFIKAZIOA 

 

2017ko uztailaren 28an, dokumentu honen Ingurumen Ebaluazio Estrategiko Sinplifikatuaren 

prozedura abiatzeko eskaria egin zuen Andoaingo Udalak, Ingurumen Ebaluazioari buruzko 

abenduaren 9ko 21/2013 Legeko 6.2 artikuluan xedatutakoaren arabera.Eskariarekin batera 

Planaren eta Ingurumen Dokumentu Estrategikoaren zirriborroa aurkeztu ziren, aipaturiko 

21/2013 Legeko 29. artikuluan ezarritako edukiarekin. 

 

Abenduaren 9ko 21/2013 Legeko 30. artikulua aplikatuz, 2017ko urriaren 17an Eusko 

Jaurlaritzako Ingurumen Administrazioko Zuzendaritzak hainbat organismori eskatu zien egoki 

irizten zuten oharrak egiteko, Ingurumen Organoak Ingurumen Txosten Estrategikoa idazteko 
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erabili ahal izateko.Zehazki, Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zuzendaritzari eta Klima 

Aldaketaren Zuzendaritzari, Foru Aldundiko Mendietako eta Natura Inguruneko Zuzendaritza 

Nagusiari eta Ingurumen Zuzendaritza Nagusiari, eta Ekologistak Martxan-Gipuzkoa GKEari 

egin zitzaien kontsulta. 

 

Era berean, dokumentazioa Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko webgunean 

egon zen, nahi zuen orok ingurumenarekin erlazionatutako oharrak egin ahal izateko. 

 

Tartean sartuta zeuden Administrazio Publikoei eta interesa zuten pertsonei kontsultak egiteko 

epea (abenduaren 9ko 21/2013 Legeko 30. artikuluan ezarritakoa) amaitu eta espedientean 

jasotako dokumentazioa aztertu ostean, Ingurumen Organoak jo zuen jada nahiko irizpen-

elementu zeuzkala Ingurumen Txosten Estrategikoa egiteko. 

 

2018ko urtarrilaren 9ko Ingurumen Administrazioko zuzendariaren ebazpenaren bidez, 

dokumentu honen Ingurumen Txosten Estrategikoa egin zen (memoria honen I. eranskinean 

dago atxikita).Aipaturiko Ingurumen Txosten Estrategikoan egokitzat jotzen da Plan Berezia 

aldatzeko proposamenean ingurumen-alderdiak txertatzea, eta iritzia ematen du planaren 

aplikazioak izan ditzakeen inpaktu adierazgarrien gainean, bai eta dokumentuan ingurumen-

ondorioetarako bakarrik jaso beharko diren azken xedapenen inguruan ere. 

 

Zehazki, aipatu txostenean ondorioztatzen da ingurumen-dokumentuan proposatutako babes-

neurriak eta neurri zuzentzaileak, bai eta Ingurumen Txosten Estrategikoaren 1. puntuan 

adierazitakoak eta dagozkion baimen sektorialetan ezartzen direnak ere, baliagarri izango direla 

NU.02 “Leitzaran Landa Parkea” eremuko Antolamenduko Plan Bereziaren aldaketak izan 

ditzakeen ingurumen-eragin kaltegarriak minimizatzeko. Gainera, txostenean ez da aurreikusten 

aldaketa honek ingurumen-kalte nabarmenak eragingo dituenik eta ez da beharrezkotzat jotzen 

Ingurumen Ebaluazio Estrategiko arrunt bat egitea Planaren gainean; horrenbestez, nahikoa 

izango da Ingurumen Txosten Estrategikoan eta Ingurumen Dokumentu Estrategikoan 

proposatutako babes-neurriak eta neurri zuzentzaileak Plan Bereziko hirigintza-arauetako araudi 

partikularrean jasota gelditzea. 
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 Plan Bereziaren aldaketa honetako B dokumentuan (Garapenerako Hirigintza Arauak) 

dagozkion egokitzapenak eta aldaketak jaso dira, Ingurumen Txosten Estrategikoan ezarritakoa 

betez. 

 

7. ALDATUKO DEN INDARREKO PLANGINTZA 

 

NU.02 “Leitzaran Landa Parkea” eremuko Antolamenduko Plan Bereziaren aldaketa honi 

jarraiki, indarreko Plan Bereziko dokumentuetan eta artikuluetan aldaketak egingo dira. Honako 

dokumentu eta artikulu hauetan, hain zuzen: 

 

- A DOKUMENTUA. MEMORIA. 

3. Hirigintzako informazioa: 

 3.1.5 Arrain-haztegia. 

4. Sektore- eta ingurumen-baldintzatzaile nagusiak: 

 4.1 EAEko ibaien eta erreken ertzak antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana 

 4.3 Uholde-arriskugarritasuna.  

6. Ezaugarrien taulak 

 6.1 Zonakatze xehatua. 

 6.2 Hirigintzako antolamenduari gainjartzen zaizkion baldintzatzaileak. 

 

- C DOKUMENTUA. GARAPENERAKO HIRIGINTZAKO ARAUDIA 

7. artikulua. Zonakatze-kodea 

9. artikulua. Ibai-ibilguak eta babes-ertzak 

12. artikulua. Landa-espazio libreak. Aisialdi-eremuak 

13. artikulua. Gizarte-ekipamenduko eremua 

14. artikulua. Baso-eremuak 

15. artikulua. Nekazaritza eta abeltzaintzako eta landazabaleko landa-eremuak 

16. artikulua. Erabilera publikoko mendiak 

17. artikulua. Balio agrologiko handiko eremuak 

18. artikulua. Bertako baso-masak babesteko eremuak 

19. artikulua. Uholde-arriskuko eremuen mugarriztatzea 

20. artikulua. Ibai-ibilguak eta horien babeserako ibaiertzak 
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23. artikulua. Ingurumena hobetzeko eremuak 

33. artikulua. Antolamenduz kanpoko eraikinak eta instalazioak 

47. artikulua. Ingurumen- eta paisaia-babesa eta -integrazioa 

49. artikulua. Otietako aisialdi-gunerako arau partikularrak 

50. artikulua. Gizarte-ekipamenduko eremurako arau partikularrak. Otietako bisitarien etxea. 

51. artikulua. Nekazaritzako eta abeltzaintzako erabilerako eremuetarako eta landazabalerako 

arau partikularrak 

55. artikulua. Ingurumena Hobetzeko IV Eremuari dagozkion arau partikularrak. 

 

- E DOKUMENTUA. PLANOAK. 

PO.01 planoa. Zonakatze xehatua. 

PO.02 planoa. Baldintzatzaile gainjarriak. 

PO.04 planoa. Kudeaketa. 

 

Aldaketa honek ez du eraginik Indarreko Antolamenduko Plan Berezia osatzen duten gainerako 

dokumentuetan edo dokumentu zatietan eta, hortaz, horiek indarrean jarraitzen dute. 

 

8. INDARREKO TESTUA 

Jarraian, Plan Bereziko “A. Memoria” eta “C. Garapenerako Hirigintzako Araudia” 

dokumentuetan aldaketak jasan dituzten atalak edo artikuluak daude jasota (kolore desberdinez 

nabarmendu dira aldatu edo ezabatu diren testu zatiak). 

 

 

- A DOKUMENTUA. MEMORIA 

 

3. HIRIGINTZAKO INFORMAZIOA 

 

3.1.5 Arrain-haztegia 

 
Otietako aisialdi-gunea baino gorago (ibaian gora) daude arrain-haztegiaren instalazioak.Azalera 

handia hartzen dute Leitzarango ibaiertzean eta ibaiak Andoain udalerrian egiten duen ibilbideko 

meandroetako baten inguruan.Nabarmena da instalazio horien inpaktu bidual handia, nahiz eta 

ikusmira eskaseko gunea den dagoen erliebeagatik. 
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Gaur egun ez dira erabiltzen instalazio horiek; hala ere, eraikuntzak eta eraikinak egoera 

onargarrian daude, denbora gutxi igaro baita jarduera bertan behera utzi 

zutenetik.Instalazioetan tamaina handiko ur-putzu ugari dago, eta kontrolerako eraikin nagusi 

bat.Arrain-haztegiko eraikin nagusia Otietan dago, Leitzarango bisitarien etxearen 

ondoan.Instalazioetan zaku-hondoa duen bide batean zehar irits daitezke hara ibilgailuak. 
 
 
4. SEKTORE- ETA INGURUMEN-BALDINTZATZAILE NAGUSIAK 
 

4.1 Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko EAEko Lurraldearen Arloko Plana 

 

Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko EAEko Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onartuta 

dago (415/1998 Dekretua, abenduaren 22koa, EHAA 1999-02-18). 
 

Lurraldearen Arloko Planak ibilguen ertzetako eraikuntzak eta erabilerak arautzen ditu; 

horretarako, ibilgu horien banaketa egiten du tarteka, hiru irizpideren arabera: duten 

ingurumen-osagaiaren arabera, osagai hidraulikoaren eta hirigintza-osagaiaren arabera. 
 

Ingurumen-osagaia: 
 

Leitzaran ibaiak zonakatuta dauzka bere ibaiertzak: lehentasunezko natura-intereseko 

eremuetako ibaiertzak, Leitzarango Biotopoaren barruko ibaiertzen kasuan; eta ondo 

kontserbatutako landaredidun ibaiertzak, Biotopotik beherako ibaiertzen kasuan, hirigunetik 

hurbilen dagoen tartea izan ezik, industria-partzelak dauden gunea. 
 

Ubarango errekastoari dagokionez, Lurraldearen Arloko Planak honela zonakatzen ditu 

ibaiertzak: lehentasunezko natura-intereseko eremuak, Leitzarango Biotopoaren barruko 

ibaiertzen kasuan; eta ondo kontserbatutako landaredidun ibaiertzak ezkerreko ibaiertzaren 

kasuan, Biotopoko babes-eremuaren eta Leitzaran ibaiarekin bat egiten duen gunearen 

arteko tartean. 
 

Osagai hidraulikoa: 
 

Leitzaran ibaia:III maila, 100 eta 200 km² arteko ibarra.Ubideratzea eginda dago hirigunetik 

hurbilen dagoen tartean, industria-partzelen eremuan. 
 

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

Hirigintza-osagaia: 
 

Leitzaran ibaiak landa-eremuan dauzka bere ibaiertzak ibilguaren luzera osoan zehar, 

azkeneko tartean izan ezik, industria-partzelen pareko eremuan, hain zuzen ere; 

Lurraldearen Arloko Planaren arabera, tarte horretako ibaiertzak garatutako eremuetan 

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

zehar.Oro har, Lurraldearen Arloko Planaren araudiak ezartzen du Leitzaran ibaiarentzat (III 

Maila) 50 metrokoak izango direla landa-eremuko ibaiertzetarako errespetatu beharreko 

eraikuntza-tarteak.Ubaran ibairako, 00 mailako ibarra edukita eta ibaiertzak landa-eremuan 

daudenez, Uren Legean ezarritakoa aplikatu beharko da. 
 

Erretiro horiek Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planak 

markatutakoak dira, eta bete egin behar dira, gerora ezarritako baldintzatzaileak ere kontuan 

hartuta. 
 

4.3 Uholde-arriskugarritasuna 
 

PI.07.1 Planoan jasotzen da URA agentziak bere webgunean zintzilikatuta dituen uholde- 

arriskugarritasuneko azterketei buruz dagoen informazioa eta Andoaingo Hiri Antolamenduko 

Plan Orokorraren informazioa.URA Uraren Euskal Agentziak, lurzoruaren asentuen eta 

erabileren kokapenaren eta ezaugarrien ondorioz pertsonei eta ondasunei gerta dakizkiekeen 

kalteengatik arduratuta, lurzoruaren erabilerari buruzko zenbait irizpide ezarri ditu, uholde-

arriskugarritasun mailaren arabera; Plan Berezi honetan jaso da informazio hori, 

Garapenerako hirigintzako araudia deritzon C agirian. 
 

(…) 

 

 

6. EZAUGARRIEN TAULAK 

 6.1 Zonakatze xehatua 

Erabilera xehatuko eremuak Plan Bereziko azalera 

antolatua (m²) 
Plan Bereziaren ondoriozko 

estandarrak (%) 

Ibai-ibilguak 13.157 m² % 1,72 

Ibai-ibilgua 13.157 m² % 1,72 

Babes Bereziko Eremua 68.216 m² % 8,89 

KBE Leitzaran Ibaia  68.216 m² % 8,89 

KBE ibai-ibilgua 49.834 m2 % 6,50 

KBE baso-eremua 90 m2 % 0,01 

KBE Nekazaritza eta abeltzaintzako eta 17.345 m2 % 2,26 

KBE landa-bidea 408 m2 % 0,05 

KBE gizarte-ekipamendua 539 m2 % 0,07 
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Baso-eremuak 87.210 m² % 11,37 

Baso-eremuak 87.210 m² % 11,37 

Nekazaritza eta abeltzaintzako eta 

landazabaleko landa-eremuak 
539.481 m² % 70,35 

Nekazaritza eta abeltzaintzako eta 
landazabaleko landa-eremuak 

539.481 m² % 70,35 

Komunikazioko bide-sarea 30.299 m² % 3,95 

Errepidea (GI-3091) 9.603 m² % 1,25 

Landa-bideak 20.696 m² % 2,70 

Espazio libreak 28.537 m² % 3,72 

Aisialdi-guneak 15.910 m² % 2,07 

Gizarte-ekipamenduak 12.627 m² % 1,65 
     

GUZTIRA EREMUAREN AZALERA 766.900 m² % 100,00 

 
 
 

Azalera, jabetzaren arabera Azalera(m²) 

Jabari eta erabilera publikoa 210.074 m2 

Jabetza pribatua 556.826 m2 
  

GUZTIRA EREMUAREN AZALERA 766.900 m2 

 
PO.01 planoak Plan Berezian definitutako zonakatze xehatua jasotzen du. 
 
 

6.2 Hirigintzako antolamenduari gainjartzen zaizkion baldintzatzaileak 

Zonakatze xehatua erregulatzen duten zehaztapenak osatzeko, antolamenduari gainjartzen 

zaizkion ondorengo baldintzatzaileak definitzen dira; baldintzatzaile horiek Plan Berezi honek 

duena baino goragoko arau-maila duten legezko xedapenetan –lurralde-antolamenduko tresnak 

barne– zein Hiri-antolamenduko Plan Orokorrean dute jatorria: 
 

-Interes bereziko naturguneak eta elementuak: 
 

Leitzaran Biotopoko Babes-eremu periferikoa 
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Arkeologia-presuntzioa.Olaberria Burdinola (gaur egun, baserria) –D- (Ebazpena, 1997ko 

irailaren 23koa, Kultura, Gazteria eta Kirol Sailburuordearena.EHAA, 195. zk., 1997ko urriaren 

13koa) 
 

- Balio agrologiko handiko eremuak 
 

- Erabilera publikoko mendiak 
 

- Bertako baso-masak babesteko eremuak 
 

- Ibai-ibilguen babeserako ibaiertzak 
 
 

- Urpean gera daitezkeen inguruak mugatzea 
 

-Korridore ekologikoak 
 

-Komunikazio-sarearen babes-eremua 
 

- Ingurumena hobetzeko eremuak 
 
 
 

PO.02 planoan jasota daude baldintzatzaile horiek. 
 
 
 

- C. DOKUMENTUA. GARAPENERAKO HIRIGINTZA-ARAUDIA. 

 

BIGARREN TITULUA:HIRIGINTZAKO ARAUBIDEA 

 

1. Kapitulua: LURZORUAREN KALIFIKAZIO XEHATUAREN ARAUBIDEA 

7. artikulua. Zonakatze-kodea 

NU.02 Leitzarango Landa-parkea eremuaren zonakatze xehatua “erabilera xehatuko 

eremuen” ondorengo zerrendara egokitzen da: 
 

1. Ibai-ibilguak eta babes-ertzak 

2. Babes berezia –KEB Leitzaren ibaia– 

3. Komunikazioko bide-sareak 

 - Tokiko bide-sarea (GI-3091 errepidea) 
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 - Landa-bideak 

4. Landa-lurreko espazio libreak 

 - Astialdi eta aisialdi-guneak 

5. Gizarte-ekipamenduak 

6. Baso-eremuak 

7. Nekazaritza eta abeltzaintzako eta landazabaleko landa-eremuak 

 

 9. artikulua.Ibai-ibilguak eta babes-ertzak 

Definizioa: 
 
Leitzaran ibaiaren eta Ubaran eta Malo errekastoen (Leitzaranen ibaiadarrak) ibilguek eta 

babeserako ibaiertzek osatutako eremua; babeserako ibaiertz horiek identifikatu dira Ibaien 

eta Erreken Ibaiertzak Antolatzeko (Kantauri isurialdea) EAEko Lurraldearen Arloko Planean –

1998ko abenduaren 22an onetsi zen behin betikoz– araututako hirigintzako osagaiaren 

arabera.998. 
 
Oro har, horien tratamenduak izan behar du gai horri dagokionez indarrean dagoen legerian 

zein Lurraldeko Arlo-plan horretan ezarritako irizpideei egokitutakoa. 
 

Jabaria: 
 

- Ibai-ibilguak, jabari publiko hidraulikoaren barruan sartzen den zatian, erabilera publikoko 

eremuei dagokien izaera izango du. 
 

 - Bestetik, ibilgu horien babeserako ertzek, jabari publiko horren kanpoaldean, erabilera 

pribatuko edo ondare erabilerako eremu izango dira, planeamendu honetan eta lurralde-

antolakuntzarako tresnetan ezarritako kasuetan eta zatietan erabilera publikoko eremu jotzen 

direnean izan ezik. 

 Eraikitzeko araubidea: 

 Arloko dagokion legeriak baimendutako eraikuntzak soilik eraikitzea baimentzen da.Urari 

buruzko uztailaren 20ko 1/2001 Legean xedatutakoa, testu bategina eta Ibaien eta Erreken 

ibaiertzak antolatzeko EAEko Lurraldearen Arloko Plana beteko dira. 

 Erabiltzeko araubidea: 

 -Onartutako erabilerak: 

- Lurralde-elementuak –ibai-ibilguak–. 
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- Ingurumena babesteko erabilerak. 

- Indarrean dagoen arloko legeriak baimendutakoak (Urari buruzko Legea, Ibaien eta 

Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana, etab.).Ur-emakiden uretako 

bizitzarako gutxienezko beharrezko ur-emaria errespetatu behar dute. 

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

- Bere berariazko balioekin lotutako jarduera zientifikoak eta zabalkunderako jarduerak. 

- Jabari publiko hidraulikoari lotutako gaur egun dauden instalazioak eta 

ekipamenduak. 

- Arrantza, baimendutako baldintzetan. 

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

helburuekin. 

- Espazio libreen erabilerak, baldin eta bateragarriak badira eremua babesteko 

helburuekin. 

- Azpiegituren erabilerak, baldin eta bateragarriak badira eremua babesteko 

helburuekin. 

- Eremua babesteko helburuekin bateragarriak diren beste erabilera batzuk. 

- Komunikazio-erabilerak –oinezkoentzako pasabidea, landa-parkeko ibilbideak lotzea 

eta horiei jarraitutasuna emateko helburua izango duena–.Pasabideek 100 urteko 

itzuleraldikouholdegarritasun kota gainditu beharko dute, eta proiektuak kokalekurik 

egokiena aztertu beharko du, ibaiaren eta ibaiertzen gaineko inpaktua minimizatzeko. 

- Bertako flora eta faunako espezieak sartzea, EAEko Natura Kontserbatzeko 16/1994 

Legean xedatutakoaren arabera. 

 

12. artikulua. Landa-espazio libreak.Aisialdi-eremuak. 

1. TITULUA 

Definizioa: 
 

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

mugarriztatu da. 
 

Jabaria: 
 

-Publikoa. 
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Eraikitzeko araubidea: 
 

Ez da baimentzen eraikuntzarik eraikitzea, zerbitzu-azpiegituren guneak izan ezik, soilik sestra 

azpian eta landa-baso ingurunearekin bateragarriak diren modalitateetan, baldin eta horiek 

ezartzea beharrezkoa bada eta duten interes publikoagatik justifikatzen badira. 
 

Erabiltzeko araubidea: 
 

-Baimendutako erabilerak: 
 

- Espazio libreen erabilerak, horien erabilera osagarriak barne. 
 

- Astialdi eta aisialdiko jolas-erabilerak. 
 

- Ingurumena kontserbatzea eta hobetzea. 
 

- Landa-parkeetan garatu beharreko jarduerak eta erabilerak arautzen dituen Udal 

Ordenantzan araututakoak (GAO, 1996-05-24) 
 

-Debekatutako erabilerak: 
 

Aurrez aipatutako modalitateetan sartzen ez diren, baina naturarekin eta landa-inguruneko eta 

eremu honetako berezko helburuekin bateragarriak ez diren erabilerak. 
 

(...) 

 

13. artikulua. Gizarte-ekipamenduko eremua 

2. TITULUA 

Definizioa: 
 

Gizarte-ekipamenduko erabilerak ezartzera bideratutako eremua; hor sartzen dira lotutako 

eraikuntzak eta instalazioak ere. 
 

Jabaria: 
 

-Publikoa 
 

Eraikitzeko araubidea: 
 

-Plan Berezi honetan gizarte-ekipamenduko eremurako jasotzen diren arau partikularrek 

arautua (V. Titulua, 50. artikulua). 
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Erabiltzeko araubidea: 
 

-Baimendutako erabilerak: 
 

- Eremuko naturarekin lotutako gizarte-ekipamendua (landa-parkearen interpretazio-

gunea…) 
 

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

- Espazio libreak. 
 

- Ingurumena kontserbatzea eta hobetzea. 
 

- Hirugarren sektoreari dagozkion erabilerak, kirol, ostatu eta ostalaritzako 

modalitateetan (aterpetxea, piknikgunea…). 
 

- Etxebizitza:Etxebizitza: jardueraren zaintzailearentzako etxebizitza bat egoki 

daiteke, eremuak hartuko dituen ekipamendu-erabileren edota hirugarren sektoreko 

erabileren erabilera osagarri gisa soilik, eta erabilera horretara lotuta egongo da 

erregistro bidez.Nolanahi ere, horretarako baimena emateko beharrezko baldintza 

izango da aldez aurretik justifikatzea etxebizitza hori beharrezkoa dela, hari lotutako 

jardueraren izaerarekin. 
 

- Aparkalekuak 
 

- Zerbitzu-azpiegituretako erabilerak, soilik sestra azpian eta landa-baso 

ingurunearekin bateragarriak diren modalitateetan, baldin eta horiek ezartzea 

beharrezkoa bada eta duten interes publikoagatik justifikatzen badira. 
 

- Debekatutako erabilerak: 
 

- Aurrez aipatutako modalitateetan sartzen ez diren erabilerak, landa-inguruneko eta 

eremu honetako berezko helburuekin bateragarriak ez direnak. 
 

(...) 

 

 14. artikulua.Baso-eremuak 

Definizioa: 
 

Basogintzako erabilerarako joera garbia erakusten duten lurrak (malkartsuak, arriskuak, 

ibarren babesa, etab.), zaindu eta indartu beharreko balioekin. 
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Jabaria: 
- Dagozkion ondoreetarako, erabilera pribatuko edota ondare-erabilerarako eremuen 

berezko izaera izango du gune horrek. 
 

Eraikitzeko araubidea: 
 

- Ez da baimentzen eremu horretan eraikuntza berririk eraikitzea. 
Erabiltzeko araubidea: 
 

-Baimendutako erabilerak: 
 

- Basogintzako erabilerak. 
 

- Ingurumena babesteko erabilerak. 
 

- Bere berariazko balioekin lotutako jarduera zientifikoak eta zabalkunderako 

jarduerak. 
 

- (...) 
 

- Zerbitzu-azpiegituretako erabilerak, soilik sestra azpian eta landa-baso 

ingurunearekin bateragarriak diren modalitateetan, baldin eta horiek ezartzea 

beharrezkoa bada eta duten interes publikoagatik justifikatzen badira. 
 

-Debekatutako erabilerak: 
 

- - Aurreko modalitateetan sartzen ez direnak 

 

(...) 

 

15. artikulua.Nekazaritza eta abeltzaintzako eta landazabaleko landa-eremuak 

 

Definizioa: 

Beren gaitasun edafologiko, topografiko eta orientazioko gaitasunengatik, nekazaritzako eta 

abeltzaintzako erabilerak eta lurraren ustiakuntza ahalbideratzen dituzten landa-

guneak.Nekazaritzako jarduerak eta landa-inguruneko eraikuntzen presentziak –horietako 

gehienak bizileku iraunkorrak– humanizatutako lurralde mota da. 

 

Jabaria:Pribatua. 
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Eraikitzeko araubidea: 

Plan Berezi honetan Nekazaritza eta abeltzaintzako eta landazabaleko landa-eremuetarako 

jasotzen diren arau partikularretan araututakoa (VI. Titulua. 51 artikulua): 

 

- Planak finkatzen dituen eraikin guztietan birgaitze- eta eraberritze-lanak egiteko 

baimena ematen da, baimendutako erabilerak ezartzeko. 

- Oro har, ez da baimentzen eremu horretan eraikuntza berririk eraikitzea edo 

daudenak handitzea, arau partikularrean berariaz baimentzen ez bada. 

 

Erabiltzeko araubidea: 

- Baimendutako erabilerak: 

 

- Nekazaritza eta abeltzaintzako ustiakuntzari dagozkion erabilerak (nekazaritza eta 

abeltzaintzako eta landazabaleko landa-eremuen araudi partikularrean araututakoak), 

debekatutako erabilera gisa deklaratutakoak izan ezik 

 

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

gaitasuna eraldatzen. 

 

- Ingurumena babesteko eta hobetzeko erabilerak. 

 

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

eremuan soilik. 

 

-Landaz besteko beste erabilerak: 

 - Bizitegi-erabilera autonomoak (nekazaritza eta abeltzaintzako eta 

landazabaleko landa-eremuen araudi partikularrean araututakoak). 

 - Hirugarren sektoreko erabilerak (nekazaritza eta abeltzaintzako eta 

landazabaleko landa-eremuen araudi partikularrean araututakoak). 

 - Gizarte-ekipamenduko erabilerak (nekazaritza eta abeltzaintzako eta 

landazabaleko landa-eremuen araudi partikularrean araututakoak). 

 - Zerbitzu-azpiegituren erabilera:lehendik daudenak finkatzen dira (ur-emaria 

neurtzeko estazioa, garraiorako linea elektrikoak, etab.). Zerbitzu-azpiegituren erabilera 

berriak baimentzen dira, soilik sestra azpian eta landa-baso ingurunearekin bateragarriak 

diren modalitateetan, baldin eta horiek ezartzea beharrezkoa bada eta duten interes 
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publikoagatik justifikatzen badira. 

 

- Debekatutako erabilerak: 

 - Aurreko modalitateetan jasotzen ez direnak 

- Berariaz debekatzen dira nekazaritzako eta abeltzaintzako erabilerak edo horien 

erabilera osagarriak nekazaritzako industriaren, abeltzaintzako ustiategi 

intentsiboen, negutegien, lore eta landareen haztegien –ez bada lurrean bertan 

landatzen– eta aisialdiko baratzeen modalitateetan. 

 

 3. kapitulua: HIRIGINTZAKO ANTOLAMENDUARI GAINJARTZEN ZAIZKION 

BALDINTZATZAILEAK 

  

17. artikulua.Balio agrologiko handiko eremuak 

Definizioa: 
 

Nekazaritzako balio handiena dutenak; beraz, kontserbatu beharrekoak dira. 
 

Eraikitzeko araubidea: 
 

Eremu horiek kokatzen diren eremu xehaturako ezarritakoa.Nolanahi ere, ezarri nahi diren 

jarduketek eta eraikuntzen eremu horietan eragin zuzena izan ez dezaten edo, hala 

badagokio, eragin horiek minimizatzeko beharrezko neurriak sustatuko dira. 
 

Erabiltzeko araubidea 
 

-Baimendutako erabilerak: 
 

- Lurren gaitasun agrologikoari eustea helburu duten erabilerak eta jarduerak, 

nekazaritzako jarduerak barne.Bateragarritzat jotzen dira eremu horietako 

nekazaritzako ekosistemak eta paisaiak zaintzea ziurtatzen duten erabilerak. 
 

- Aisialdiko eta astialdiko erabilerak. 
 

- Zerbitzu-azpiegituretako erabilera berriak, soilik sestra azpian eta landa-

ingurunearekin bateragarriak diren modalitateetan, baldin eta horiek ezartzea 

beharrezkoa bada eta duten interes publikoagatik justifikatzen badira. 
 

- Debekatutako erabilerak: 
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- Lurraren gaitasun agrologikoa deuseztatzen duten erabilerak eta jarduerak eta, oro 

har, abenduaren 22ko 390/1998 Dekretuan onartutako nekazaritzako jardunbide 

egokien Kodearen aurka doazenak. 
 

 

 18. artikulua.Bertako baso-masak babesteko eremuak 

Definizioa: 
 

Zuhaizti babestuko areatzat jotzen dira bertako zuhaitzak nagusi diren baso-masak, 

biodibertsitatea mantentzeko eta konektibitate ekologikoko eginkizunak betetzen 

dituztenak.PO.02 “Baldintzatzaile gainjarriak” planoan identifikatutakoak dira area horiek. 
 

Aipatutako eremuen babes-eremua zuhaitzen adaburutik edo kanpoko mugan kokatutako 

zuhaitz- multzoetatik zenbatuta –edo, zuhaitzak ez diren beste formazio batzuen kasuan, 

eragindako eremuaren kanpoko mugatik aurrera– 10 metroko zabalera edo zerrendaraino 

hedatuko da. 
 

Eraikitzeko araubidea: 
 

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

- Ez da baimentzen itxiturarik, baldin eta ez badira erabiltzen tamaina ertaineko 

faunaren pasabiderako egurrezko hesolak, abereentzako sare iragazkorraz. 
 

Erabiltzeko araubidea: 
 

-Baimendutako erabilerak: 
 

- Basogintzako erabilerak 
 

- Ingurumena kontserbatzea eta hobetzea. 
 

- (...) 
 

- Espezie aloktono inbaditzaileak desagerraraztea. 
 

- Garbiketako eta bakanketako mozketak, bertako basogintzako masak hobetzera 

bideratutakoak 
 

- Basogintzako baliabidearen arrazoizko ustiakuntza justifikatuko duten mozketak, 

horri dagokionez beharrezkoak izan daitezkeen baimenak gorabehera, eta beti ere, 

jatorrizko baso- masaren birsorkuntza bermatzen bada. 
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- Sasiarteak garbitzea, suteak prebenitzeko, dauden zuhaitz-formazioak edo larreak 

birsortzeko edo landaresiak mantentzeko neurri gisa soilik. 
 

- Muga eta ezpondetako berezko landaredia kontserbatzea eta sustatzea. 
 

- Espezie aloktonoz osatutako landaresiak kentzea eta bertako espezietako landaresiz 

ordeztea. 
 

- Tamaina ertaineko ugaztunentzako itxiturak, egurrezko hesolaz eta abereentzako 

sare iragazkiz. 
 

- Baso-jarduera jasangarriak:inausketako hondakinak edo egurrak modu egokian 

tratatzea, ongarrien eta gai fitosanitarioen erabilera mugatzea, lurrak kontserbatzeko 

jardunbideak, etab. 
 

Gaian eskumena duen Administrazioak ezarritakoa izango da aipatutako baso-masak 

tratatzeko araubide orokorra (bakantzeak eta garbiketak; suebakiak; etab.). 
 

-Debekatutako erabilerak: 
 

- Mozketa eta esku-hartze suntsitzaileak edo degradatzaileak. 
 

- Ibilgu publikoen ibaiertz eta ur-bazterretako zuhaiztiak eta zuhaixka-landarediak 

moztea, garbiketak eta hobekuntzak egiteko esku-hartzeak izan ezik –horietarako 

ere baimena beharko da–. 
 

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

moztea edo eraustea. 
 

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

daudenean. 
 

- Landaredia kontrolatzeko sua erabiltzea. 
 

- Lurrak luberritzea. 
 

Edozein arrazoirengatik –are ustekabean– erabat edo partzialki suntsitu diren zuhaizti 

babestuko areak eta baso-masak erregeneratu egin beharko dituzte haien titularrek, 

jatorrizkoen antzerako ezaugarriekin. 

 

19. artikulua.Uholde-arriskuko eremuen mugapena 
 

Definizioa: 
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Baldintzatzaile honek eragina dauka NU-02 eremuan dauden ibai-ibilguen handitzeengatik 

gertatutako uholde-arazoen edo –arriskuen eragina izan dezaketen zatiengan. 
 

PI.07.1 Planoan jasotzen da URA agentziak bere webgunean zintzilikatuta dituen uholde- 

arriskugarritasuneko azterketei buruz dagoen informazioa eta Andoaingo Hiri-antolamenduko 

Plan Orokorraren informazioa. 
 

Eraikitzeko eta erabiltzeko araubidea: 
 

Oro har, eraikitzeko araubidea da gainjarritako baldintzatzaile honek eragindako eremua 

kokatzen den eremu xehaturako kasu bakoitzean ezarritakoa, ondorengo alderdietan 

berregokitua: 
 

A.- Araubidea gai horretan indarrean dauden legezko xedapenetan ezarritako 

aurreikuspenetara egokituko da (Urari buruzko Legea eta hori garatzeko sustatutako 

xedapenak; EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana, Kantauri 

isurialdekoa, 1988ko abenduaren 22ko Dekretu bidez behin betiko onetsi zena, etab.). 

 

B.- Lurzoruaren erabilerarako irizpideetara egokituko da, kasu bakoitzean Uraren Euskal 

Agentziak ezarritako lurren uholde-arrisku mailaren arabera.E Atalean definitzen dira irizpide 

horiek. Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko EAEko Lurraldearen Arloko Planaren (Kantauriko 

isurialdea) Aldaketan – tramitatzen– jasotzen den uholdeen prebentzioari eta araubide 

hidraulikoari buruzko berariazko araudia gaur egun urbanizatu gabe dauden eremuetarako: 

 

- - 10 URTEKO ITZULERALDIKO URALDIEK ESTALITAKO AREAK 
 

Lur-zerrenda horretan ezingo da hirigintzako erabilerarik egin, baldin eta ez badago zuzen- 

zuzenean lotuta ibaiaren ekosistemaren mantentzeari eta gozamenari eta ibaiaren edukiera 

hidraulikoari.Ur-bazterreko jarduketak bideratuta egongo dira eragindako ibai zatiaren 

egoera ekologiko ona lortzera edo egoera horri eustera. 
 

Saihestu egingo dira paralelismoak, hots, zerrenda honetan kanalizatutako azpiegituren 

luzetarako trazadura; izan ere, ibaiaren ondo-ondoko ingurunea eta ibaia bera, izan lezakeen 

zerbitzu-galeria eginkizuna errefusatuz, errespetatu beharreko espaziotzat jo behar dira – 

espazio hori funtsezkoa da ur-bazterreko korridorerako–, higadura, kutsadura eta ibaiaren 

ekosistemaren egoera ekologikoaren degradazioa kontrolatzeko. 
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Azpiegitura linealen gurutzatzeak soilik jarri ahal izango dira, eta betiere horien inpaktua 

minimizatuta, bai eta hornikuntzarako eta saneamendurako azpiegiturak ere, baldin eta 

ondorengo baldintzak betetzen badituzte: 
 

- 10 urteko itzuleraldiko uraldiko lerrotik kanpo inpaktu ekologiko txikiagoko trazadura 

bideragarririk ez dagoela frogatzea. 
 

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

degradatzea. 
 

- Ur-lamina ez goragotzea. 
 

Ingurunearekin lotutako erabilerak eman litezke; hala nola, ibaiaren ekosistemaren eta haren 

edukiera hidraulikoaren kontserbazioa, drainatze jasangarria eta zaintza- eta sorospen-lanak. 
 

Area horietan honako erabilerak eman daitezke, besteak beste: nekazaritza, abeltzaintza eta 

basogintzakoak, baldin eta ez bada ur-bazterreko korridorea eta ibaiaren ekosistema 

kaltetzen eta degradatzen, eta ez bada horiei lotutako nekazaritza eta abeltzaintzako 

eraikuntzarik, azpiegiturarik eta instalaziorik egiten. 
 

Jolas-, aisialdi- eta kirol-jarduerak ere har ditzake, betiere ez badute lurzoruaren edo ur- 

bazterraren aldaketarik eta eraikuntzarik ekartzen.Hala badagokio, segurtasun publikorako 

beharrezko neurriak aurreikusi behar dira; neurri horiek ez dute eraginik izan behar uholde- 

lautadetan eta ez dute ur-bazterren eta ibilguen egoera baldintzatu behar. 
 

- 10 ETA 100 URTE BITARTEKO ITZULERALDIKO URALDIEK ESTALITAKO AREAK 
 

Eremu horietan ez da onartzen bizitegi-, merkataritza- eta industria-erabilerako eraikinik, 

ezta ibilguekiko paralelismorako joeraz diseinatutako azpiegitura linealik ere, saneamenduko 

eta hornikuntzako azpiegiturak izan ezik.Eremu horiek oztopo fisiko artifizialik gabe 

mantendu behar dira. 
 

Egokiak izan daitezke jolas-jardueretarako, eraikitako instalaziorik behar ez duten kirol- 

jardueretarako, natura-balioak nabarmenduko dituzten berdegunetarako, lurraldea zaintzeko 

helburuetarako eta azpiegitura linealen gurutzaketarako.Nolanahi ere, larrialdietarako, 

abisuetarako eta ebakuazioetarako prozedura egokiak egon behar dira. 
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Eremu horietan dauden eraikuntza isolatuek zeharo salbuespenezkoak izan behar dute, eta 

eraikuntza historikoetara eta beste leku batean kokatu ezin diren azpiegitura zorrozki 

justifikatuetara mugatuak.Eraikuntza historikoen kasuan, ezingo dute bizitegi-erabilerarik 

izan, eta horiek birgaitzeko edo handitzeko baimena emango da soilik ez dutenean eraginik 

uraldietako ur-lasterrengan, eta ez dutenean leku horren eta ingurunearen uholde-arriskua 

handitzen. 
 

Ez da onargarria, inolaz ere, ubideratze berriak egitea, eremu horietan uholde-arriskua 

gutxitzeko helburu bakarrarekin. 
 

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

Area horietarako, urak hartzeko ezaugarri naturalarekin bateragarriak diren erabilerak 

ematea da gomendagarria, nahiz eta hirigintza-jarduera berriak ere baimendu ahal izango 

diren.Kasu horietan, ondorengo irizpideei jarraituko zaie: 
 

1. Hainbat mailatako hirigintza-aprobetxamenduak baimendu ahal izango lirateke, funtsezko 

azpiegitura publikoak izan ezik: ospitaleak, suhiltzaile-parkeak edo antzeko zerbitzu 

publikoak. 
 

2. Hala ere, baimen daitezkeen hirigintza-aprobetxamendu horien kokalekuak uholde- 

arriskutik kanpo geratzeko adinako kotan egon beharko du, 500 urteko birgertatze-aldirako. 

Horretarako, xehatutako azterketa hidraulikoa eta ingurumenarena eskatuko da, 

ingurumenaren aldetik har daitezkeen neurri zuzentzaileak zehaztu eta justifikatuko dituena; 

neurri horiek ez dute larriagotu beharko, inola ere, ingurua urak hartzeko joera eta aurretik 

zegoen arriskua. 
 

-UHOLDE-ARRISKUKO EREMUETAN KOKATU BEHARREKO ERAIKUNTZAK EGOKITZEKO 

NEURRIAK 
 

Uholde-arriskuko eremuetan kokatzen diren eraikuntzek sufri ditzaketen kalteak estaliko 

dituen nahitaezko asegurua eduki behar dute.Merkataritza-establezimenduek ebakuaziorako 

protokoloa eduki behar dute, uholdeak gertatuz gero nola jokatu jakiteko; baita aseguruak 

ere, uholdeek eragin ditzaketen kalteak estaltzeko estaldurarekin. 
 

2) Uraldien aurrean jarduteko kontingentzia-planak eta gidalerroak prestatu behar dira, 

beharrezkoak direnean pertsonen presentzia nabarmena –aldi batean edo etengabe– duten 

eremuen segurtasuna bermatzeko. 
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3) Beheko solairuen bizitegi-erabilera saihestea. 
 

4) Eraikuntza berriak edukitzea, gainezka egindako fluxuaren noranzkora orientatuta eta, 

beti ere, zeharkako kokapena saihestuta. 
 

5) Sotoak kentzea.Hori ezinezkoa bada, iragazgaiztu egin behar dira itxitura irazgaitzekin, 

uholde-kotaren gaineko haizebideekin eta sarbideko ataria arrapalez edo zapaldez 

goratuta.Edonola ere, saihestu egin behar dira bizitegi-, industria- eta merkataritza- 

erabilerak lurzoruaren edo kalearen sestra azpiko kotetan, herrestatzearen, diluzioaren edo 

iragaztearen ondorioz pertsonen osasunerako eta ingurunerako kaltegarriak izan ezin diren 

ondasunak edo substantziak biltegiratzeko edo gordetzeko ez bada. 
 

6) Eraikuntzak defendatzeko egiturazko neurriak aplikatzea, 500 urteko birgertatze-aldiko 

uhaldien kotari dagokion altuerak eragindako inpaktuak, bulkadak eta presioak edota 

azpipresioak jasateko gai diren zimenduak, forjatuak, egiturak eta itxiturak kalkulatuz. 
 

7) Beheko solairuko azalera itxia minimizatzea, irekigune kopurua murriztuta eta ateei eta 

leihoei itxitura irazgaitzak jarrita, eta gaineko solairua zutabeen gainean jarrita. 
 

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

etxe baxuetan. 
 

9) Etxebizitzetako hustubideetan itzultzeen aurkako balbulak jartzea.Drainatze-ponpak 

jartzea eraikuntzaren punturik baxuenean, estolda-sarera konektatu gabe, eta ekipo 

elektrogenoz elikatuta. 
 

10) Arriskurik gabeko kokalekuetan jar ezin daitezkeen elementu flotatzaileak finkatzea; hala 

nola, gas- edo ur-deposituak. 

 

20. artikulua.Ibai-ibilguak eta babes-ertzak 
 

Definizioa: 
 

Baldintzatzaile honek eragina dauka “Ibai-ibilguak eta horiek babesteko ibai-ertzak” eremu 

xehatuan sartzen ez diren ibilguengan eta horiek babesteko ibaiertzengan. 
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Indarrean dagoen legerian zein Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko EAEko Lurraldeko Arlo-

planean–kantauriko isurialdea– (behin betiko onetsi zena 1998ko abenduaren 22an) 

ezarritako zaintza- eta tratamendu-irizpideak bete behar dituzten ibai-ibilgu guztietara 

hedatzen da, nahiz eta ez dauden grafikoki identifikatuta azkeneko Plan honetan. 
 

Urari buruzko Legeak eta lege hori garatzen duen erregelamenduak bost metroko zabalerako 

zortasun-eremua ezartzen dute, erabilera publikorako, eta 100 metroko zabalerako 

garbitasun-zona, ibilgutik horizontalki neurtuta; hor garatzen diren lurzoruaren erabilerak eta 

jarduerak ibarreko organismoaren baimenen baldintzapean geratzen dira. 
 

Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko EAEko Lurraldearen Arloko Planak, bestalde, erabileren 

erregulazioa eta berezko lurzorua aldatzeko edozein esku-hartzerako zaindu beharreko 

gutxieneko tarteak ezartzen ditu, beren Ibar Hidraulikoen araberako ur-ibilguen 

tartekatzearen eta, Ingurumeneko eta Hirigintzako bere osagaien araberako ibai-ertzen 

zonakatzearen arabera. 
 

Eraikitzeko eta erabiltzeko araubidea: 
 

Oro har, eraikitzeko eta erabiltzeko araubidea da eremu horiek kokatzen diren eremu 

xehaturako kasu bakoitzean ezartzen dena; gero, araubide hori berregokitu egingo da 

beharrezkoa den heinean, indarrean dagoen legerian eta Lurraldeko Arlo-planean 

ezarritakoari egokitzeko. 
 

23. artikulua.Ingurumena hobetzeko eremuak 
 

Deskribapena: 
 

Eremuaren barruan antzemandako eremu degradatuak dira, eta ingurumen-hobekuntzarako 

neurriak proposatzen dira eremu horietarako. 
 

Eraikitzeko eta erabiltzeko araubidea: 
Ingurumena hobetzeko eremuetarako definitutako araudi partikularrean araututakoak 

(zazpigarren titulua, 52. artikulutik 55. artikulura). 
 

 

5. Kapitulua: PLAN BEREZIA GARATZEA ETA BETETZEA 
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33. artikulua.Antolamenduz kanpoko eraikinak eta instalazioak 
 

Antolamenduz kanpokotzat jotzen da Plan Berezi honen zehaztapenen arabera legeztaezina 

den edozein eraikuntza, instalazio edo erabilera eta, zehazki, Kudeaketa deritzon 04 planoan 

jasotako eraikuntzak. 
 

Antolamenduz kanpokotzat jotzen ez diren eta Arau hauetako zehaztapenen bat betetzen ez 

duten eraikin edo instalazioen kasuan, Udalak zehaztapen hauetara egokitzea exiji dakieke, 

eraikin edo instalazio horiek kokatuta dauden finkari eragiten dion hirigintzako edozein lizentzia 

emateko aurretiazko edo aldibereko baldintza gisa. 

HIRUGARREN TITULUA:JARDUKETAREN ARAU OROKORRAK 

 

3. kapitulua INGURUMENA, PAISAIA ETA NATURA BABESTEKO  

 ARAUAK 
 
 

47. artikulua. Ingurumenaren eta paisaiaren babesa eta integrazioa 
 

1. Eraikuntza berriak ezarriko dira lurzoru naturalaren orografiara egokituta eta, ahal den 

neurrian, lurra lautzea edo mugitzea saihestuta edo minimizatuta. 
 

2. Lurra lautzea eta mugitzea planteatzen bada, komeni da jatorrizko lurrarekiko mugak 

ezponda bidez egitea, ertz zorrotzak eta ikusten diren euste-elementuak jartzea saihestuta –

hala nola, harri- lubetak edo harrizko edo hormigoi armatuzko hormak–. 
 

3. Lurra lautzeko eta mugitzeko eginiko lan guztietan, belarra edo zuhaixka-espezieak 

landatuko dira, inpaktu bisuala txikitzeko paisaian. 
 

4. Aurrez justifikatutako edo gerora sortutako edozein inguruabarrengatik, zuhaiztiak galtzea 

dakarten esku-hartzeak osatu egin behar dira, birkokatu beharra dagoen espezieak berriz 

landatuta edo kentzen den zuhaitz-ale bakoitzeko antzerako espezieko hiru ale landatuta. 
 

Udalak horri dagozkion neurriak hartuko ditu, kasu bakoitzean egoki irizten dizkionak, are 

ordezko espezieak garraiatzeari dagokionez. 
 

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

 

LAUGARREN TITULUA:OTIETAKO AISIALDI-GUNERAKO ARAU PARTIKULARRAK 

 

49. artikulua.Otietako aisialdi-gunerako arau partikularrak 
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1. Deskribapena: 
 

Otietako gunearen mugak dira: GI-3091 errepidea, garai bateko Plazaola burdinbidearen 

trazadura, gizarte-ekipamenduko partzela (arrantza-eskola) eta nekazaritza eta 

abeltzaintzako eta landazabaleko erabilerako lurzorua. 
 

Otieta da PR Gi 161 (kanaleko ibilbidea), PR Gi 162 (Usabelartzako bidea) eta SL Gi 30 

(Ubarango ibilbidea) ibilbideen abiapuntua eta iriste-puntua. 

 

Zuhaitz kopuru handia duen ibarbidea da, eta handik igarotzen da Malo errekastoa.Bide 

baten bitartez lotzen dira goiko aldea –GI-3091 errepidea amaitzen den gunea– eta beheko 

aldea.Errekastoarekiko paraleloan doa bidea, eta egurrezko pasabide baten bitartez 

gurutzatzen du gune batean.Gaur egun, mahaiak eta eserlekuak dituen gune bat dago. 
 

Berriki, gainera, Andoaingo Udalak zuhaitz-eremu bat eskuratu du Malo errekastoaren 

ibarbidearen hegoaldean; eta hori ere Otietako aisialdi-gunean sartzen da. 
 

30 aparkaleku egokitu dira GI-3091 errepidearen azkeneko zatian. 
 

Berriki, Malo errekastoa hobetzeko obra egin da, Trentxiki ibilbidearen azpitik igarotzen den 

inguruan; gainezkabide bat egikaritu da, euri asko egiten duenean errekastoaren edukiera 

handitzeko.Horrela, errekastoak gainezka egitea eta ondorioz eremu horretan gertatu ohi 

diren kalteak –altzariak haustea eta lurra higatzea– saihestuko dira. 
 

1. Plan Bereziaren zehaztapenak: 
 

- Espezie inbaditzaileak desagerraraztea. 
 

- Landaredia hobetzea eta zuhaitz mota anitzak seinaleztatzea. 
 

- Dagoen mahai- eta jolas-gunea mantentzea.Gune hori hobetu egin daiteke mahai eta 

eserleku berriak, pergolak, paper-ontziak, iturriak, haurrentzako jolasak eta aire zabaleko 

kirol-eremuak eta abar jarrita. 
 

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

- Bizikletentzeko aparkaleku berriak jarriko dira. 
 
(...) 
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BOSGARREN TITULUA:GIZARTE-EKIPAMENDUKO EREMURAKO ARAU 

PARTIKULARRAK.OTIETAKO BISITARIEN ETXEA 

 

50. artikulua.Gizarte-ekipamenduko eremurako arau partikularrak. 
 
1. Deskribapena: 
 

Malo errekastoaren ibarbidearen beheko aldea hartzen du gizarte-ekipamenduko Otietako 

eremuak.Berriki, hobekuntzako hainbat lan egin da eremu horretan: desentubatu egin da 

errekastoa azkeneko tartean, eta arrain-haztegiko ur-putzua eraitsi da.Eremu horretan daude 

garai bateko “Truchas Erreka” arrain-haztegiaren eraikina (Otietako garai bateko zentral 

hidroelektrikoa), udal intereseko ondasun higiezin katalogatutakoa, bai eta Bisitarien Etxea eta 

Arrantza-eskola ere. 
 

2. Plan Bereziaren zehaztapenak: 
 

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

erosita. 
 

- Errekastoaren ibaiertz biak lotuko dituen pasabidea eraikitzea. 
 

- Eremu osoa berrantolatzea proposatzen da, ekipamendu bakar gisa funtziona dezan.Aire 

zabalean egoteko eremua egokituko da, mahai, eserleku, pergola, paper-ontzi, iturri eta 

beste hainbat elementurekin. 
 

-Horretarako aukera dagoen lekuetan, aireko lineak egokitzeko esku-hartzeak egingo dira, 

lurrazpian sartzeko, Planaren araudian zehazten den bezala. 
 

- Garai bateko zentral hidroelektrikoaren eraikina birmoldatu egingo da eta, dagoen beste 

eraikinarekin batera, ibaiarekin eta naturarekin lotutako erabilerak hartu ahal izango dituzte, 

bai eta Turismo Aktiboarekin eta beste zenbait alderdirekin lotutakoak ere. 
 

-Plan Berezian ezarritako irizpideak garatuko dituen proiektua idatziko da eremua 

antolatzeko, egin beharreko obrak egikaritzeko helburuz. 
 
- (...) 

 

3. Eraikuntzako baldintzak 
 

- Otitako garai bateko zentral hidroelektrikoaren eraikinerako zehaztapenak: 
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-Eraikinari eta bere inguruneari balioa ematea planteatzen da.Eraikinaren bolumetria 

nagusia finkatzen da, eta antolamenduz kanpokotzat jotzen dira hari atxikitako 

eranskinak. 
 

- Finkatutako hirigintzako eraikigarritasuna izango da dagoen eraikuntzaren formaren 

ondoriozkoa (gaur egun dituen parametroekin, oinplanoaren azalera eta eraikuntza-

profila), atxikitako eranskinei dagokien eraikitako teilatuko azalera ezik, horiek 

desagertu egingo direla aurreikusten baita. 
 

- Eraikinean egiten den edozein esku-hartzerako, honako Plan Berezi honen “Ondarea: 

eremuaren baitan katalogatutako elementuak eta haien babes-maila” deritzon 24. 

artikuluan ezarritako araubidea bete beharko da, katalogatutako ondasun higiezina 

baita –II.a. maila. Udal interesa duten ondasunak 1-. 
 

- Uholde-arriskuko eremuan eta Leitzaran ibaiaren ibilguarekiko mugan kokatzen 

denez, Uraren Euskal Agentziak (URA) eta Leitzaran Ibaia KBE eremua kudeatzen 

duen organoak horri dagokionez ezarritako zehaztapenak bete beharko ditu. 
 

-Eraikina eraberritzeko eta egokitzeko idazten den obra-proiektuak urbanizazioko 

obra osagarriak eta inguruneko ingurumena eta paisaia berreskuratzeko jarduketa 

zehatzak ere jaso beharko ditu. 
 

- Bisitarien Etxearen eta Arrantza-eskolaren eraikinerako zehaztapenak: 
 

- Eraikinaren mendebaldeko buruhormaren ondoan dagoen hormigoizko terrazaren 

gainean handitzea egiteko (bost metroko zabalera) eta solairu bat gehitzeko aukera 

ematen da (erantsita doa hori azaltzen duen planoa). 
 

-Gehienezko eraikigarritasuna izango da baimendutako inguratzailearen eta 

gehienezko profilaren ondoriozkoa. 
 

- Eraikuntzaren azken erabilerak justifikatuko balu, eraikinaren tipologia eraikitzeko 

araubide berezi bati egoki dakioke; edonola ere, baina, kokatzen den 

ingurunearekiko harmonian egon behar du, bolumetriari eta osaerari zein materialei 

dagokienez. 
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SEIGARREN TITULUA:NEKAZARITZA- ETA ABELTZAINTZA-EREMUETARAKO ETA 

LANDAZABALERAKO ARAU PARTIKULARRAK 
 

 51. artikulua.Nekazaritzako eta abeltzaintzako erabilerako eremuetarako eta 

landazabalerako arau partikularrak 

 Deskribapena: 
 

Nekazaritzako jarduerak eta landa-inguruneko eraikuntzen presentziak –horietako gehienak 

bizileku iraunkorrak– humanizatutako lurralde mota da.Erliebe uhinduari esker, maldarik 

txikieneko eremuetan nekazaritzarako erabilera eman dakioke lurzoruari, baserri tradizionala 

delarik erreferente.Malda handieneko eremuak basoak birlandatzeko erabiltzen dira. 
 

Halaber, hor sartzen da garai bateko arrain-haztegiaren eremua ere; eremu horretan 

ingurumena hobetzea aurreikusten da, arrain-haztegiko antzinako instalazioak kenduta. 
 

 Plan Bereziaren zehaztapenak: 
 

A.- Leitzaran ibaiaren ezkerreko ibaiertzeko lurzoruetan debekatuta dago eraikitzea edo 

lurraren jatorrizko fisonomia aldaraziko duen edozein esku-hartze mota egitea; hala nola, 

lurrak mugitzea, egokitzea edota isurtzea, baldin eta esku-hartzeok ez badira bide publikoak 

kontserbatzeari, mantentzeari, hobetzeari edo bide berriak irekitzeari lotutakoak. 
 
B- Oro har, debekatuta dago era guztietako lur-egokitzapenak egitea, besteak beste, lurrekin 

edo obra-hondakinekin betelanak egitea edo hondakin geldoak isurtzea.Salbuetsita dago 

lurrak isurtzea, lurjabeak eskatzen duenean lurrok nekazaritzarako erabiltzeko aukerak 

hobetzeko edo ingurumena hobetzeko. 
 

C– Gaur egun Olazarren dagoen erabilera publikoko aisialdi-gunea indartzea eta mantentzea 

planteatzen da.Andoaingo Udalak herritarrek erabiltzeko errentan hartuta dauzkan 

titulartasun pribatuko lurrak dira. 
 

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

badauka. 
 

Landa-parkeetan garatu beharreko jarduerak eta erabilerak arautzen dituen Udal 

Ordenantzan (GAO, 1996-05-24) ezarritakoa aplikatuko da eremu horretan 
 

(...) 
 

 Eremuan eraikitzeko eta baimendutako erabilerak ezartzeko baldintza 

arautzaileak: 
 Nekazaritza eta abeltzaintzako ustiaketako erabilerak 



 
 

ANDOAINGO UDALA 

   
 

 
Andoaingo Nu.02 “Leitzarango Landa Parkea” Eremuaren Antolamenduko Plan Bereziaren 1. Aldaketa 52 
Testu Bategina   
   

 

Izaera hori dute halabeharrez landa-ingurunean ezarri beharrekoak diren nekazaritzako 

erabilerek – era guztietako landareen laborantza eta ekoizpena, basogintzakoa izan ezik– eta 

abeltzaintzako eta animalia-ekoizpeneko erabilerek –era guztietako animaliak haztearekin 

eta zaintzearekin lotutako jarduerak–. 
 

Ondorengo bi kategoriak bereizten dira: 
 

 - Nekazaritzako ustiakuntza arrunteko erabilerak. 
 

 - Profesionalizatu gabeko nekazaritza eta abeltzaintzako ustiakuntzako erabilerak. 
 

 Nekazaritza ustiategi komunen erabilerak 
 

 Definizioa: 
 

Hein batean edo erabat profesionalizatutako langileak dituzten ustiategiak dira, Plan 

Orokorrak ezartzen dituen betekizunez gain, betiere ustiategi gisa ekonomiko 

bideragarriak izateko gutxieneko dimentsio produktiboak dituztenak, Gipuzkoako Foru 

Aldundiko Nekazaritza Departamentuak, edo eduki horietan ordezkatuko duen 

erakundeak, ezarritakoaren arabera. 
 

Alde horretatik eta oro har, nekazaritza ustiategi komun berri edo aurretik baden bati 

lotuta eraikin berriak ezartzeko beharrezkoa izango da, aldez aurretik, aipatu erakunde 

horrek egiaztagiri bidez ziurtatzea haren jabeak nekazaritza eta abeltzaintza arloko 

ekoizleak direla, ustiategiak kasu bakoitzean eskatutako gutxieneko neurri eta, 

ekoizpenaren aldetik, bideragarritasun baldintzak betetzen dituela, eta instalazioak kasu 

bakoitzean aplika daitekeen indarreko araudira egokitzen direla. 
 

Baserritzat nekazaritza eta abeltzaintza erabilera integralaren oinarrizko ustiapen 

unitatea hartzen da, udalerriko landa lurraldea ustiatzeko eredu tradizionala den aldetik. 
 

 Gutxieneko lurzatia: 
 

Nekazaritza ustiategi berri bat ezartzeko lursailaren gutxieneko hedadura erabakitzeko, 

indarreko legedian xedatutakoa kontuan hartuko da, hala nola arlo horretan eskrtzeko 

lursailaren gutxieneko hedadura erabakitzeko, indarreko legedian xedatutakoa kontuan 

hartuko da, hala nola arlo horretan eskumena duen administrazioko erakundeak kasu 

bakoitzean esaten duena –Gipuzkoako Foru Aldundiko Nekazaritza Saila, edo zeregin 

horietan haren lekua hartzen duen erakundea–. 
 

Horri gagozkiola, ekarritako lursailak etenak izan ahal izango ditu, eta lurzoru 

hiritarrezin gisa sailkatutako lurrak barneratu, erabilera orokorreko hainbat zonatan 

kokatuta. 



 
 

ANDOAINGO UDALA 

   
 

 
Andoaingo Nu.02 “Leitzarango Landa Parkea” Eremuaren Antolamenduko Plan Bereziaren 1. Aldaketa 53 
Testu Bategina   
   

 

Nolanahi ere, baimendutako eraikin eta instalazio berriak eraikitzeko, nahitaezkoa 

izango da plan honetan kasu bakoitzerako gutxieneko lursailari dagokionez ezarritako 

baldintza betetzea. 
 

 Eraikuntzako eta hirigintzako baldintza orokorrak 
 

A.- Baserriak edo aurretik badiren ustiategiei lotutako eraikinak finkatu egiten dira, 

gehigarrizko eraikinak egitea baimentzen da, eta horiek aipatu eraikinaren barruan edo 

hari atxikita jarriko dira, harekin ondo ematen duten materialak eta irtenbide 

arkitektonikoak erabiliz, edo bakartuta, proiektatutako instalazioen funtzionaltasuna 

dela-eta beharrezkoa bada. 
 

Handitze gorputzen garaiera ez da izango jatorriko eraikinaren batez bestekotik gorakoa, 

eta, betiere, landaz besteko erabileretarako eraikinentzat oro har erabakitako gehieneko 

garaiera eta profil mugak bete beharko dira. 
 

Dauden eraikinen finkapenak lotuta dakar, alde batetik, haiek osorik zaharberritzeko 

edo berritzeko aukera, are ordeztekoa ere, eta bestetik, oro har, txabolak, eranskin 

prekarioak, estalpeak eta abar kentzeko beharra, eraikin eta ingurune osoaren itxura 

eta irudi orokorra hobetzeko 
 
B.- Lehendik dauden eraikinak konpontzeko, eraberritzeko edo handitzeko obrek 

eraikinaren funtsezko ezaugarriak eta, hala badagokio, eraikinaren balio arkitektoniko 

edo historikoak errespetatu behar dituzte.Obrek kanpoko elementuengan eragina baldin 

badute, landa-eraikuntza tradizionalen berezko materialak erabiliko dira, edo aurretik 

zegoen eraikinaren antzekoak.Landa-eraikuntzen berezko elementutzat joko dira 

emokaduradun edo emokadurarik gabeko harlangaitzezko hormak, edo kanpotik 

antzerako itxura dutenak, zuriz edo kolore argiz margotuak, kolore naturaleko 

zeramika-teilazko teilatu inklinatuak eta egurrezko edo antzerako itxurako egur-lanak. 
 

C.- Eraikuntza berriak eraikitzen direnean, jarduketaren sustatzaileak Gipuzkoako Foru 

Aldundiko nekazaritza arloko eskudun departamenduaren aldeko irizpena beharko du, 

Lurzoru Urbanizaezinetako jarduketa eta lizentzia kontuak koordinatzen dituen 

azaroaren 24ko 82/1998 Foru Dekretuan ezarritakoaren arabera; irizpen hori behar du, 

gainera, lizentzia eskuratu aurretik eta beharrezkoak izan daitezkeen gainerako 

baimenak gorabehera. 
 

 Nekazaritza- eta abeltzaintza-ustiapen berriak ezartzea: 
 

A.- Nekazaritzako ustiategi arrunt berria ezartzeko, indarrean dagoen legerian 

xedatutakoa eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Nekazaritza Sailak edo hura ordezten duen 

erakundeak ezarritakoa bete behar da.Ezarpen hori egiteko, lehendik dauden 

eraikuntzak hartuko dira erreferentziatzat. 



 
 

ANDOAINGO UDALA 

   
 

 
Andoaingo Nu.02 “Leitzarango Landa Parkea” Eremuaren Antolamenduko Plan Bereziaren 1. Aldaketa 54 
Testu Bategina   
   

 

B.- Ezarpen berriko nekazaritzako ustiategi arrunt berri bati lotutako nekazaritzako eta 

abeltzaintzako eraikuntza berriak eraikitzeko, aipatutako eraikuntzetarako lehenengoz 

erabiltzeko lizentzia eman aurretik, beharrezko eskakizuna izango da ustiategia 

exijitutako produktibitate- baldintzekin martxan jartzea. 
 

 Nekazaritza eta abeltzaintza ustiategi komunen osagarrizko bizitegi 

erabilerak: 
 

A.- Landa-parkearen eremuaren barruan ez da baimentzen etxebizitza-eraikin berririk 

eraikitzea.Lehendik daudenak ordezteko bakarrik ematen da etxebizitza-eraikin berriak 

eraikitzeko baimena. 
 

B.- Ustiategi bakoitzean dagoen etxebizitza osagarrien kopurua finkatzen da, baldin eta 

etxebizitza horiek dagokien udal lizentzia edo baimena badute. 
 

C.- Bizitegi-erabilera duten eraikuntza bat edo bi dituzten eta lehendik dauden 

nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategietan, honako jarduketak baimentzen dira: 
 

a. Lehendik badauden eta finkatu diren baserriak birgaitzeko eta hobetzeko obrak 

baimenduko dira, hau da, finkatzeko, birbanatzeko, zerbitzuak hobetzeko, 

zaharkitutako erabilerak edo egoitza jarduerarekin bateragarriak ez diren 

erabilerak aldatzeko, eta abarretarako obrak, baldin eta jatorrizko eraikinaren 

konstante geometrikoak (okupazioa, profila, estalkiaren malda eta abar) 

mantentzen badira, eta betiere, egingo diren aldaketa horiek ez badute eragingo 

lehengo baserriak izan ditzakeen balio arkitektoniko, historiko edota etnografiko 

elementuetan. 
b. Erregistroan banaketarik egin gabe, eta lehendik zegoen etxebizitza kopuruaren 

arabera, bi (2) etxebizitza ezarri ahal izango dira 300 m²(t)-tik gorako sabai 

azalera duten eraikinetan, eta hiru (3) etxebizitza azalera hori 500 m²(t)-tik 

gorakoa dutenetan.Ondorioz ezartzen diren etxebizitzen batez besteko tamaina 

150 m²(t)-koa izango da, etxebizitzaren erantsitako edota osagarri diren 

erabilerak zenbatu gabe, eta 120 m²(t)-tan ezarrita etxebizitzaren gutxieneko 

tamaina. 
Horretarako ez dira kontuan hartuko ez bordak edo eraikinetik bakartutako 

erantsiak, ez gaur egun etxebizitza erabilera ez duten hari atxikitakoak, eta, 

etxebizitza kopuru handiena egokitzen denean, erantsitako horiek eraistea 

aurreikusten duen proiektu egokia aurkezteko eskatuko da. 
c. Beharrezko diren eraberritze eta birgaitze lanen munta handiagoa edo txikiagoa 

gorabehera, etxebizitza horiek guztiak aurretik badiren eraikinetan egokitu 

beharko dira. 
d. Eraikin horiek ezin izango dira handitu, honako kasu hauetan izan ezik: 
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 Egoitza erabilerako eraikinak guztira 150 m2(t) baino gutxiagoko azalera 

badu, muga horretara arte handitu ahal izango da.Horrelakoetan, gehienez 

etxebizitza bat (1) gaitu ahal izango da. 
 Baldin eta ustiategiaren titularrek betetzen badituzte ustiategiari lotetsitako 

bi (2) etxebizitza baimentzeko bete behar diren baldintzak, eta eraikuntzaren 

azalera 300 m2(t) baino gutxiago bada, dagoen eraikina aipatutako mugara 

arte handitu ahal izango dute. 
 Etxebizitzak, jarduera justifikatzen duen ustiategiari lotetsiak geratuko dira, 

lurzati hartzailean txertaturik, eta hor ez da inolako bananketarik onartuko. 
 Jarduera hartuko duen lurzatiak 10.000 m2-ko azalera izango du gutxienez. 
 Profilari, lerrokadurei eta eraiki beharreko atal berriaren tratamendu 

arkitektonikoari dagokienez, lehengo eraikinaren ezaugarrietara egokituko da, 

bai ezaugarriz bai osaketaz, eta handitzeak ez du profila nabarmen aldatuko. 

Edozein kasutan ere, atal berri hori landa ingurunean ohikoa den eraikuntza 

eta materialetara egokituko da. 
 Handitzeak gehienez har dezakeen azalerak ez dio 50 m2-tik gora erantsiko 

handitutako solairuari, eta bertan, azalera ireki eta itxi guztiak konputatuko 

dira.Baserria bi (2) etxebizitzakoa bada, aipatutako eskubide hori etxebizitza 

bakoitzari dagokiola ulertuko da. 
 Handitzeko premia behar beste arrazoitu beharko da, nekazaritza eta 

abeltzaintzako ustiategiak berak dituen premien arabera; eta horretarako, 

erakunde eskudunak idatziz emandako txostenean ezarritako eskakizunak 

hartuko dira oinarri.Etxebizitza hori, ustiategiaren titularren edo titularkideen 

ohiko etxebizitza iraunkorrerako izango dela justifikatu beharko da. 
 Handitzearen edo eraikin berriaren egokitasuna justifikatu egin beharko da, 

lehendik dagoen eraikinaren eta bere ingurunearen baldintzei eta ezaugarriei 

begira. 
 Hori ezartzetik etor daitezkeen edonolako eragin kaltegarriak aurreikusteko 

edo minimizatzeko neurriak zehaztu eta gauzatu beharko dira. 
 Handitutako atalak, kasuan kasuko indarrean dagoen legeria zein Plan 

Orokorrean ezarritako guztieneko distantziak utziko ditu mugetara, bide 

publikoetara, ibai ibilguetara, eta abarretara. 
 Alde horretatik, ez dira kontuan hartuko eraikin edo eraikuntza bloke berean, 

erregistroan ustiategiari atxikita egon gabe, zutik dauden beste etxebizitzak; 

ezta egoitza erabilerei lotuak ez dauden elementu osagarriak ere (eranskinak, 

teilapeak edota atari-aurre atxikiak). 
e. Eraikuntzaren birgaitze integrala egiten denean edo eraikuntza eraberritzen 

denean etxebizitza kopuru handiagoa ezartzeko, etxebizitza bakoitzeko bi 

aparkalekuko gutxieneko zuzkidura egokitu beharko da, eraikuntzan bertan edo 

eraikuntza kokatzen den partzelan. 
f. Hurrengo atalean xedatutakoa bazter utzi gabe, egokitu nahi diren etxebizitzen 

kopurua edozein izanda ere, ez da baimenduko horiei lotutako lursailen bereizte 

edo zatiketarik, baldin eta horren ondorioz 40.000 m²-tik beherako azalera 
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duten lursail edo finka berriak sortzen badira, beste nekazaritza eta abeltzaintza 

ustiategi batzuei atxikita daudela bermatu ezean. 
g. 40.000 m²-tik beherako azalera duten finketan dauden eraikinak finkatu egiten 

dira, baina haietan ezingo da bereizterik egin. 
h. Era berean, baimenduta dago, gaiari buruz 3.1.1.7 epigrafean eta indarreko 

legedian ezarritako baldintzetan, landa turismoko erabilerak edo antzekoak 

ezartzea eraikin horiexetan. 
i. Birgaitu, eraberritu edo handitutako baserriek, saneamendu instalazio guztiak 

behar bezala konpondu beharko dituzte, hondakin urak isuri eta araztekoak 

bezalaxe 
j. Baserri bat eraberritu, birgaitu edota handitzearen arrazoia gero azpibanatzea 

bada, etxebizitza kopuru gehiago sartzeko –nekazaritza eta abeltzaintzako 

ustiategiari lotuak egon ala ez–, eraikuntzarako eskubide oro galduta geratuko 

da, lurzorua nekazaritzarako eta abeltzaintzarako ustiatzeko behar diren 

instalazioak egiteko ez bada behintzat. Eta baserriak, bere jabetzako elementu 

guztiekin, unitate zatiezina osatuko du erregistroan.Alderdi hauek guztiak 

bidezko udal lizentzia eskuratu aurretik justifikatu beharko dira. Horretarako, 

Jabetza Erregistroak luzatutako ziurtagiria aurkeztu beharko da, udal lizentziarik 

gabe bananketarik ezin izango dela egin esaten duena. 
 

 Nekazaritza eta abeltzaintza ustiapenerako eraikinak. 
 

A.- Horien artekotzat hartzen dira zuzenean nekazaritza eta abeltzaintzako ustiapen 

erabileretarako edo horien osagarri eta lagungarri diren erabileretarako eraikin finko eta 

egonkor guztiak –kortak, ukuiluak, lastategiak, siloak, nekazaritzako makineria eta 

baserriari lotutako pertsonen ibilgailuak gordetzeko eraikinak, eta abar–, etxebizitza 

izan ezik. 
 

B.- Antolaketaz kanpokotzat jotakoen salbuespen bakarrarekin, ulertuko da finkatuta 

daudela, erabilera horietarako ziren eraikinak eta Andoaingo Hirigintza Antolamendu 

Planak finkatzen dituenak.Aipatu eraikin horien finkapenak berarekin batera dakar, oro 

har, txabolak, eranskin prekarioak, estalpeak eta abar kentzeko betebeharra, eraikin eta 

inguru osoaren itxura eta irudi orokorra hobetzeko. 
 

Haiek handitzeko, aplikagarriak izango dira eraikin berrietarako ondoren ezarritako 

baldintzak, ezin betezkoak izan ezean; kasu horretan, Udalak, arrazoituta, egokitzat 

jotzen duen erabakia hartuko du. 
 

C.- Erabilera horietarako eraikin berriek, aurretik badiren nekazaritza eta abeltzaintza 

ustiategiei bezala berriei ere lotuta egonez gero, baldintza hauek bete beharko dituzte: 
 

a.- Gutxieneko tarteak: 
 - Beste finka batzuetan dauden etxebizitza eraikinetara (1): 50,00 m. 
 - Landatarrak ez diren beste finka batzuetako eraikinetara (2): 20,00 m. 



 
 

ANDOAINGO UDALA 

   
 

 
Andoaingo Nu.02 “Leitzarango Landa Parkea” Eremuaren Antolamenduko Plan Bereziaren 1. Aldaketa 57 
Testu Bategina   
   

- Lursailaren mugara: 10,00 m. 
 

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

c.- Gehieneko eraikuntza: 300 m²t 
 

d.- Profila (4): I 
 

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

f.- Eraikuntzaren gehieneko luzera: 20,00 m 
 

g.- Eraikuntzaren ezaugarriak: paisaiara egokitze aldera, Udalak eskatu ahal izango 

du egituran eta estalduran material jakin batzuk erabiltzeko, ingurunera hobeto 

egokitzen diren koloreak eta formak baliatzeko, are eraikina lurpean jartzeko ere. 
 

(1) Distantzia hori bi eraikinetan aurrez aurre dauden fatxaden erdiko puntuan 

neurtuko da, eta esku-hartze bakoitzean eskatuko da dagokion lursailak gutxienez 

distantzia horren %50 bermatzeko –25 metro–. 
 

(2) Distantzia hori bi eraikinetan aurrez aurre dauden fatxaden erdiko puntuan 

neurtuko da, eta esku-hartze bakoitzean eskatuko da dagokion lursailak gutxienez 

distantzia horren %50 bermatzeko –10 metro–. 
 

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

(4) Profila solairu batez handitu ahal izango da, sestra gainean edo sestrapean, behar 

edota eskakizun tekniko bereziak daudenean tartean. 
 

 Nekazaritza-turismoko erabilera: 
 

A.- Indarrean dauden legezko xedapenetan aurreikusitako nekazaritza-turismoko 

erabilerak ezartzea baimentzen da, nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategien erabilera 

osagarri gisa. 
 

Baimena lortzeko eskudun Administrazioaren oniritzia eta aldeko irizpena, beharra eta 

egokitasuna justifikatzea eta erabilera horien ondoriozko eragin kaltegarririk ez dagoela 

egiaztatzea eskatuko da. 
 

B.- Erabilera horiek ezarriko dira horretarako egokiak diren lehendik dauden 

eraikuntzetan – zehatzago esanda, ez da baimentzen erabilera horiek bordatan, 

etxolatan edo antzerako eraikinetan ezartzea–.Erabilera horiek ezartzeko eraitsi egin 

behar dira eraikinari atxikitako edo lotutako etxolak, teilapeak, eranskin prekarioak eta 

gainerako elementu degradatzaileak. 
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Ustiategiaren bizitegi-erabilera hartzen duen eraikinak 300 m²(t) baino azalera 

txikiagoa baldin badauka, dagoen eraikuntza 300 m²(t)-ko muga horretaraino handitu 

ahal izango da.Handitutako zatiak artikulu honen 3.1.1.3 puntuan ezarritako baldintzak 

beteko ditu. 
 

C.- Edozein kasutan, erabilera horiek ezartzeko hirigintzako lizentzia eskatu aurretik, 

kokalekuari, irisgarritasunari, aparkalekuei, saneamenduari, tratamendu 

arkitektonikoari, ingurumeneko integrazioari eta paisaiarekiko errespetuari dagozkien 

baldintzen azterketa xehatua aurkeztu beharko da, Udalak, arrazoitutako ebazpen bidez, 

egoki derizkion baldintzak eta neurri zuzentzaileak defini ditzan. 
 
3.1.2 Nekazaritza eta abelazkuntzako erabilera profesionalizatu gabeak 
 
3.1.2.1 Definizioa: 

 

Halakotzat hartuko dira nekazaritzako ustiapen arruntzat hartzeko, Plan honek 

ezarritako bideragarritasun eta autonomia produktiboko baldintzak betetzen ez dituzten 

nekazaritzako ustiategiak. 
 

3.1.2.2 Eraikuntzako eta hirigintzako baldintza orokorrak 
 

A.- Finkatu egiten dira dauden ustiategiei lotutako baserriak edo eraikinak, baldin eta 

ezarri ziren unean indarrean zegoen hirigintzako legeriaren arabera eraikita badaude. 
 

B.- Dauden eraikuntzak finkatzeak eraikuntza horiek erabat zaharberritzeko edo 

eraberritzeko aukera dakar berarekin, are eraikina ordeztekoa ere.Aukera horrek, aldi 

berean, etxolak, eranskin prekarioak, teilapeak eta abar kentzeko beharra dakar oro har, 

eraikuntzaren eta ingurunearen osaera eta itxura orokorra hobetzeko helburuz.Gainera, 

dauden balio arkitektoniko edo historikoa duten elementuak errespetatu behar dira, 

halakorik egongo balitz, horiek kontserbatuta edota berrerabilita. 
 

C.– Ez da baimentzen profesionalizatuak ez diren nekazaritzako ustiategi erabilerei 

lotutako eraikuntza berririk eraikitzerik, baldin eta ez bada ematen 3.1.2.4 ataleko C 

hizkian jasotako aparteko kasua. 
 

D.– Lehendik dauden eraikinak konpontzeko eta eraberritzeko obrek eraikinaren 

funtsezko ezaugarriak eta, hala badagokio, eraikinaren balio arkitektoniko edo 

historikoak errespetatu behar ditu, halakorik izango balu.Obrek kanpoko elementuengan 

eragina baldin badute, landa- eraikuntza tradizionalen berezko materialak erabiliko 

dira.Landa-eraikuntzen berezko elementutzat joko dira emokaduradun edo 

emokadurarik gabeko harlangaitzezko hormak, edo kanpotik antzerako itxura dutenak, 

zuriz edo kolore argiz margotuak, kolore naturaleko zeramika-teilazko teilatu inklinatuak 

eta egurrezko edo antzerako itxurako egur-lanak. 
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E.- Halaber, Plan honen 43. artikuluan ezarritako eraikuntzen kanpoaldea tratatzeko 

baldintzak aplikatu beharko dira, bai eta artikulu honen "Eraikuntzako eta hirigintzako 

baldintza orokorrak" deritzon 3.1.1.3 atalean –nekazaritzako ustiakuntza arrunteko 

erabilerei buruzkoa– ezarritako eraikuntzako eta hirigintzako baldintzak ere, kasu 

honetan baimendu daitezkeen jarduketen izaerara egokitzeko beharrezkoa den neurrian 

berregokituta. 
 

3.1.2.3 Bizitegi-erabilerak lehendik dauden eraikuntzetan: 
 

 A.- Finkatu egiten da dagoen etxebizitza kopurua, baldin eta egokitu ziren unean 

indarrean zegoen hirigintzako legeriaren arabera ezarri baziren. 
 

 B.- Finkatzen diren baserriak birgaitzeko eta hobetzeko obrak baimentzen dira; hau da, 

finkatzeko, birbanaketa egiteko, zerbitzuak hobetzeko, erabilera zaharkituak edo 

bizitegi- jarduerarekin ez oso bateragarriak direnak aldatzeko eta beste hainbatetarako 

obrak. Betiere, lehendik zegoen eraikinaren konstante geometrikoak errespetatzen 

badira (okupazioa, profila, teilatuaren malda, etab.) eta egin daitezkeen aldaketek ez 

badituzte lehendik dagoen eraikinaren balio arkitektoniko, historiko edota etnografikoko 

elementuak kaltetzen. 
  

 C.- Lehendik dauden bizitegi-eraikinetan, 300 m²(t)-tik gorako sabai-azalera duten 

eraikuntzetan bi (2) etxebizitza gehienez ezartzea baimentzen da, eta hiru (3) 

etxebizitza gehienez, azalera hori 500 m²(t)-tik gorakoa bada; betiere, erregistroko 

segregaziorik gabe eta, ondore horietarako, kontuan hartuta lehendik dagoen 

etxebizitza kopurua.Ondorioz ezartzen diren etxebizitzen batez besteko tamaina 150 

m²(t)-koa izango da, etxebizitzaren erantsitako edota osagarri diren erabilerak zenbatu 

gabe, eta 120 m²(t)-tan ezarrita etxebizitzaren gutxieneko tamaina. 
  

 Horretarako ez dira kontuan hartuko ez bordak edo eraikinetik bakartutako erantsiak, ez 

gaur egun etxebizitza erabilera ez duten hari atxikitakoak, eta, etxebizitza kopuru 

handiena egokitzen denean, erantsitako horiek eraistea aurreikusten duen proiektu 

egokia aurkezteko eskatuko da. 
  

 D.- Eraikuntzaren birgaitze integrala egiten denean edo eraikuntza eraberritzen denean 

etxebizitza kopuru handiagoa ezartzeko, etxebizitza bakoitzeko bi aparkalekuko 

gutxieneko zuzkidura egokitu beharko da, eraikuntzan bertan edo eraikuntza kokatzen 

den partzelan. 
 

3.1.2.4 Nekazaritza eta abeltzaintza ustiapenerako eraikinak 
 

A.- Horien artekotzat hartzen dira zuzenean nekazaritza eta abeltzaintzako ustiapen 

erabileretarako edo horien osagarri eta lagungarri diren erabileretarako eraikin finko eta 
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egonkor guztiak –kortak, ukuiluak, lastategiak, siloak, nekazaritzako makineria eta baserriari 

lotutako pertsonen ibilgailuak gordetzeko eraikinak, eta abar–, etxebizitza izan ezik. 
 

B.- Antolaketaz kanpokotzat jotakoen salbuespen bakarrarekin, ulertuko da finkatuta daudela, 

erabilera horietarako ziren eraikinak eta Andoaingo Hirigintza Antolamendu Planak finkatzen 

dituenak. 
 

C.- Plan honetan eta Hiri-antolamenduko Plan Orokorrean definitutako nekazaritzako 

ustiategi arrunt izaera ez duten lehendik dauden nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategien 

kasuan, ustiategiak bizitegi-erabilera kokatzen den eraikuntza berean hartzen baditu 

abeltzaintzako erabilerak, baimendu egiten da aipatutako abeltzaintzako erabilerak bizitegi-

erabilerako eraikinetik kanpoko eraikin independente batean segregatzea, baldintza 

higieniko-sanitarioak edota bizigarritasun-baldintzak hobetzeko helburuz.Jarduketa 

horietarako honako alderdi hauek bete behar dira: 
 

a. Birkokatu beharreko erabilerak abeltzaintzako erabilerak soilik izango dira, 

erabilera horiek bizitegi-erabilera hartzen duen eraikinaren baldintza higieniko-

sanitarioei eta bizigarritasun-baldintzei dagokienez sor ditzaketen eraginak direla 

eta. 
b. Eraikin beraren barruan, eraberrituta eta birgaituta, bizitegi-erabilerak eta 

abeltzaintzako erabilerak banatzeko eta, era horretan, baldintza higieniko-

sanitarioak edota bizigarritasun-baldintzak bermatzeko aukera emango lukeen 

bestelako aukerarik ez dagoela justifikatu behar da. 
c. Lekualdatu beharreko abeltzaintzako erabilerak eraikin nagusiari atxikitako 

eranskin batean kokatzen badira, abereentzako eraikin berria eraikitzeko eraitsi 

egin beharko da eranskin hori. 
d. Abeltzaintzako erabilera horiek, arrazoi higieniko-sanitarioengatik, 

birkokatzeko dagoen beharra jasota geratu behar da Lurzoru Urbanizaezinetako 

jarduketa eta lizentzia kontuak koordinatzen dituen azaroaren 24ko 82/1998 Foru 

Dekretuan era horretako lurzoruetan eraikuntza berriak eraikitzeko ezarritakoaren 

arabera Gipuzkoako Foru Aldundiko Landa-ingurunearen Garapenerako 

Departamenduan egin beharreko txostenean. 
e. Abeltzaintzako eraikuntza berriaren sabai-azalera eraikiak bat etorri beharko 

du jatorrizko eraikinak hartzen duen abelburu kopuruarekin eta kopuru horrekiko 

proportzionala izan behar du; edozein kasutan, artikulu honen 3.1.1.6 atalean – 

nekazaritzako ustiategi arruntei lotutako nekazaritzako eta abeltzaintzako 

eraikuntzei buruzkoa– ezarritako hirigintzako parametroak bete beharko ditu. 
f. Aldez aurretik zegoena baino abelburu kopuru handiagoa ezartzea 

planteatzen bada, ustiategi-eraikuntza berria baimendu ahal izateko, beharrezkoa 

izango da nekazaritzako ustiategi komun izaera lortzea, agiri honetan zein Hiri-

antolamenduko Plan Orokorrean ezarritakoaren arabera.Artikulu honen 3.1.1.4 

atalean ezarritakoa aplikatuko da. 
g. Nekazaritza eta abeltzaintzako eraikin berria eraikitzeko nahitaezkoa da 

erabilera horiek ezartzeko egokiak diren eraikuntzarik ez egotea aldez aurretik; 
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lehentasuna emango zaio lehendik dauden eraikuntzak berrerabiltzeari edo 

optimizatzeari, are eraikuntza horiek handituta, hori egin badaiteke. 
h. “C” atal honetan aurreikusitako jarduketetarako nahitaezkoa da baserriari 

lotutako lursailetan dauden etxolak, teilapeak, eranskin prekarioak eta gainerako 

elementu degradatzaileak kentzea eta eraistea. 
 

 Landaz besteko beste erabilerak: 
 

 Bizitegi-erabilera autonomoak 
 

Andoaingo HAPOk finkatutako eremu barruko etxebizitzak baimentzen dira.Ez da 

baimenduko bizitegi-erabilera autonomorako eraikin berririk eraikitzea, ez eta hura ezartzea 

ere aurretik badiren eraikin finkatuetan, lehenago ez baziren erabilera 

horretarakoak.Berariaz debekatzen da hori ezartzea eraikin berrietan. 
 

Finkatutzat joko da dagoen eraikigarritasuna, atxikitako edo baserriaren hurbileko txabolei, 

eranskin prekarioei eta estalpeei lotutakoa izan ezik; horiek desagerraraztea aldez aurreko 

baldintza izango da aurretik dagoen eraikinaren edozein birgaitze jarduera zertzeko 

ere.Horietako edozein jarduera baimentzeko, nahitaezko baldintza izango da eraikinaren eta 

haren inguruaren osaera eta irudia orokorki hobetzea.Ez da baimentzen aipatu 

eraikigarritasuna handitzea. 
 
Oro har, eraikin bakoitzean gehienez bi (2) etxebizitza ezartzea baimentzen da, betiere sabai 

azalera 300 m²(t)-tik gorakoa bada, eta hiru (3) etxebizitza, azalera hori 500 m²(t)-tik 

gorakoa izanez gero.Nolanahi ere, baimen hori emateko bete beharreko baldintza izango da 

beharrezko eraikigarritasuna izatea etxebizitzaren gutxieneko neurria 150 m²(t)-koa izan 

dadin. 
 

Kopuru hori gainditzen duten aurretiko eraikinetako etxebizitza kopurua finkatu egiten da, 

betiere haiek, beren garaian, administrazio baimen egokiarekin edo egokiekin eraiki baziren, 

eraikitzeko udal lizentzia ere barne izanik, edo aspaldiko denboretatik etxebizitza erabilera 

horrekin iraun badute. 
 

 Zerbitzu-sektoreko erabilerak 
 

Ondoren azaltzen diren modalitateetan ezar daitezke erabilera horiek, soilik lehendik zeuden 

finkatutako eraikuntzetan, Plan Orokorra indarrean sartu aurretik bizitegi-erabilera edo 

bestelako erabilera nagusiak edo autonomoak zituzten eraikinetan, ez bestelako erabilera 

osagarriak zituztenetan –zehazki, ez da zerbitzu-sektoreko erabilerarik baimentzen bordatan, 

etxolatan edo antzerako eraikuntzetan–: 
 

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

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



 
 

ANDOAINGO UDALA 

   
 

 
Andoaingo Nu.02 “Leitzarango Landa Parkea” Eremuaren Antolamenduko Plan Bereziaren 1. Aldaketa 62 
Testu Bategina   
   

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

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

osagarri gisa planteatzen badira. 
 

Erabilera horiek ezartzeko beharrezko zaharberritze- edota birgaitze-obrek lehendik zegoen 

eraikinaren konstante geometrikoak (okupazioa, profila, teilatuaren malda, etab.) 

errespetatuko dituzte, eta egin daitezkeen aldaketek ez dute dagoen eraikinak izan ditzakeen 

balio arkitektoniko, historiko edota etnografikoko elementuak kaltetuko. 
 

Erabilera horiek ezartzeko eraitsi egin behar dira eraikinari atxikitako edo lotutako etxolak, 

teilapeak, eranskin prekarioak eta gainerako elementu degradatzaileak. 
 

Eraikitzeko lizentzia eskatu aurretik, azterlan xehatua aurkeztu beharko da, jarduerak 

parkean izango duen kokalekua, irisgarritasuna, aparkalekua, saneamendua, trataera 

arkitektonikoa, ingurumenarekiko integrazioa eta paisaiarekiko errespetua eta beste hainbat 

alderdiri dagozkion baldintzen gainekoa, Udalak, arrazoitutako ebazpen bidez, egoki irizten 

dizkion baldintzak eta neurri zuzentzaileak defini ditzan. 
 

 Gizarte-ekipamendu pribatuko erabilerak 
 

Gizarte-ekipamendu pribatuko erabileratzat jotzen dira titulartasun pribatu edota ondare-

jabetzako araubidean herritarren zerbitzurako garatutako jarduerak, eremuaren landa-

izaerarekin lotutako eta izaera horrekin bateragarriak diren ekipamendu soziokultural edo 

kirol-ekipamenduko modalitateetan. 
 

Ekipamendu horiek lehendik dauden eraikuntza finkatuetan bakarrik ezar daitezke, Plan 

Orokorra onetsi aurretik erabilera nagusi edo autonomoetarako erabiltzen ziren –eta ez beste 

eraikin batzuen erabilera osagarrietarako– eraikinetan.Hain zuzen ere, ez da baimentzen 

erabilera horiek bordatan, etxolatan edo antzerako eraikuntzetan ezartzea. 
 

Erabilera horiek ezartzeko beharrezko zaharberritze- edota birgaitze-obrek lehendik zegoen 

eraikinaren konstante geometrikoak (okupazioa, profila, teilatuaren malda, etab.) 

errespetatuko dituzte, eta egin daitezkeen aldaketek ez dute dagoen eraikinak izan ditzakeen 

balio arkitektoniko, historiko edota etnografikoko elementuak kaltetuko. 
 

Erabilera horiek ezartzeko eraitsi egin behar dira eraikinari atxikitako edo lotutako etxolak, 

teilapeak, eranskin prekarioak eta gainerako elementu degradatzaileak. 
 

Eraikitzeko lizentzia eskatu aurretik, azterlan xehatua aurkeztu beharko da, jarduerak 

parkean izango duen kokalekua, irisgarritasuna, aparkalekua, saneamendua, trataera 

arkitektonikoa, ingurumenarekiko integrazioa eta paisaiarekiko errespetua eta beste hainbat 

alderdiri dagozkion baldintzen gainekoa, Udalak, arrazoitutako ebazpen bidez, egoki irizten 

dizkion baldintzak eta neurri zuzentzaileak defini ditzan, bai eta aldez aurretik plan berezi bat 

formulatzea exiji dezan, hala badagokio. 
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1. Olazarra baserria ordezteko baldintzak 
 

Gaur egun, uholde-arriskuko eremu batean kokatuta dago Olazarra baserria, Ubaran 

errekastoa Leitzaran ibaian isurtzen den gunean hain zuzen ere. 
 

Olazarra baserria Andoaingo Hiri-antolamenduko Plan Orokorraren ondare-intereseko 

elementuen katalogoan sartuta dago. 2 babes-maila dauka.Hau da, udalerri mailako interesa 

duten eraikuntzen eta elementuen artean dago; horien balio tipologiko edota arkitektonikoak 

ez dira derrigor kontserbatu behar egin daitezkeen jarduketetan.Ez da berariazko babesik 

proposatzen; hala ere, beharrezkotzat jotzen da obra horiek idatziz jasota utziko dituen 

azterketa dokumental bat aurkeztea –altxaera planimetrikoa, argazki-memoria eta idatzizko 

memoria deskribatzailea–, azpitalde horretan sartzen diren ondasunei eragin diezaieketen 

obrak egiteko edozein obra-lizentzia eman aurretik. 
 

Behin baino gehiagotan jasan ditu uholdeak baserriak, ibaiak gainezka egitearen 

ondorioz.Horregatik, eta egungo egoerari irtenbidea emateko helburuz, Plan Berezi honek 

baserri hori ordezteko aukera ematen du, honako baldintza hauekin: 
 

- Bizitegi-erabilerako eraikin berrirako baimen daitekeen sestra gaineko gehienezko 

eraikigarritasun gordina izango da baserriaren bolumen nagusiaren barruan eraikitako 

azalerarena, baserriari atxikitako eranskinak kontuan izan gabe. 
 

- Gainera, sestra azpian solairu bat eraikitzeko aukera baimentzen da, sestra gainean 

planteatzen den eraikuntzaren oinplanoko okupazioaren eraikigarritasun baliokidearekin. 
 

- Erdisotoko solairua bizitegi-erabilerara bideratzen bada, sestra gaineko solairu gisa 

zenbatuko da baimendutako gehienezko azalera eraikigarria eta profila zenbatzeko 

ondoreetarako. 
 

- II/I izango da baimendutako gehienezko profila 
 

- Oinplanoko gehienezko okupazioa 250 m2-koa izango da 
 

- Eraikuntzaren gehieneko altuera:9 metrokoa, eraikuntzaren edozein punturekiko bere 

fatxada guztietan.Ibilgailuentzako sotorako edo erdisotorako sarbidea kokatzen den lekuan 

soilik gainditu ahal izango da gehienezko altuera hori, salbuespen gisa. 
 

- Teilatuaren gehienezko malda: % 40 
 

- Eraikin berrian jatorrizko baserrian zegoen etxebizitza kopurua baino etxebizitza 

gehiago ezartzea baimentzen da, erregistroko segregaziorik gabe, Plan Bereziaren Seigarren 

Titulu honen 3.1.1.5 puntuan ezarritako arauen arabera.Eraikuntza berrian baimendu 

daitezkeen gehienezko etxebizitza kopurua definitzeko zenbagarria den azalera eraikia 
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zehazteko helburuz, jatorrizko baserriaren bolumenaren barruan sartzen den sabai eraikiaren 

azalera soilik zenbatu ahal izango da; beraz, ezin da zenbatu baserriari atxikitako eraikuntzei 

dagokien azalera eraikia. 
 

- Nekazaritza eta abeltzaintzako erabileretarako baimen daitekeen gehienezko azalera 

eraikigarria izango da erabilera horietarako baserriari atxikita dauden eranskinei dagokien 

sabai-azalera eraikiaren berbera. 
 

- Nekazaritza eta abeltzaintzako erabilera horiek helburu horretara esklusiboki 

bideratutako eraikuntza independente batean ezar daitezke; eraikuntza hori erantsitako 

planoan mugatutako eremuan kokatu beharko da, eta honako Plan honetan eraikuntza mota 

horietarako ezarritako baldintzak bete beharko ditu.Halaber, erabilera horiek bizitegi- 

eraikinari atxikitako eraikuntza batean ezar daitezke, baldin eta ezarriko diren erabilerak ez 

badira bateraezinak eraikinaren bizitegi-erabilerarekin eta baldintza higieniko- sanitarioak eta 

bizigarritasun-baldintzak bermatzen badira.Kasu horretan, atxikitako eraikin hori bizitegi-

eraikinaren bolumetrian integratu eta bateratu beharko da, multzo osoarentzako tratamendu 

unitarioa planteatuta. 
 
- Jarduketaren sestra gaineko guztizko azalera gordin eraikigarriak ezin du gainditu 

gaur egun dauden eraikuntzen (baserria eta hari atxikitako eraikuntzak) sestra gaineko 

azalera eraikia. 
 

- Nekazaritza eta abeltzaintzako erabileretara bideratutako espazioak handitzeko 

helburuz baimendutako gehienezko eraikigarritasuna handitzeko beharra izanez gero, Plan 

honetan nekazaritza-ustiategi arrunteko erabileretarako ezarritako araudia aplikatuko da. 
 

- Baserria eta baserriari atxikitako eraikuntzak ordezteko nahitaezkoa da gaur egungo 

eraikuntzek okupatutako kokalekuaren ingurumena eta paisaia berreskuratzea. 
 

- Udalak ez du eraikin berria lehenengoz okupatzeko lizentziarik emango baserri 

zaharra eta hari lotutako etxolak, eranskin prekarioak, teilapeak eta abar eraitsi eta 

kokalekuaren ingurumena berreskuratzen eta leheneratzen den arte. 
 

- Dagokion planoan mugatutako eremuan kokatuko dira eraikin berria edo berriak. 
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4. Garai bateko arrain-haztegiaren eremurako baldintzak 
 

Garai bateko Truchas Erreka arrain-haztegiaren instalazioak Otietako jolas- eta ekipamendu-

eremutik gorako daude.Tamaina handiko ur-putzu ugariz eta bi eraikin osagarriz osatutako 

konplexua da; horiek guztiek ez dute erabilerarik gaur egun. 
 

Eremu horretan daude Olaberri baserriaren (garai bateko Olaberria burdinola) aurriak ere; 

higiezin hori udal interesekoa da (2).EAEk arkeologia-presuntzioko eremu izendatu zuen; 

kanpoaldeko hormak bakarrik mantentzen dira. 
 

Bere kokalekuagatik eta zati batean uholde-arriskua izateagatik, uraren arloan aplikagarria 

den arauditik eratorritako baldintzatzaile eta mugek eragindako eremua da (Urari buruzko 

Legea eta hori garatzeko sustatutako xedapenak; EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak 

Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana (Kantauriko isurialdea), 1988ko abenduaren 22ko 

Dekretu bidez behin betiko onetsi zena, etab.).Eskualde biogeografiko atlantikoko hamalau 

ibai eta estuario Kontserbazio Bereziko Eremu izendatzen eta kontserbazio-neurriak onartzen 

dituen urriaren 16ko 215/2012 Dekretuan ezarritakoaren mende ere geratzen da (Leitzaran 

Ibaia KBE –ES2120013–). 
 

Eremu horretarako, dauden instalazioak kenduta ingurumena hobetzeko jarduketak soilik 

baimentzen du Plan Bereziak, ingurumena hobetzeko eremuei dagokien Araudi 

Partikularretan ezarritako zehaztapenen arabera. 
 

 
ZAZPIGARREN TITULUA:INGURUMENA HOBETZEKO GAINJARRITAKO 

BALDINTZATZILEA DUTEN EREMUETARAKO ARAU PARTIKULARRAK 

55. artikulua.Ingurumena Hobetzeko IV Eremuari dagozkion arau partikularrak 

Oharra:Plan Berezi honen izapidetze prozesua izan den bitartean, Gipuzkoako Foru Aldundiak 

berriki egin duen jarduketa da. 
 

1. Deskribapena: 
 
Garai bateko Truchas Erreka enpresaren instalazioek erabat artifizialdutako eremua da, 

Otietako aisialdi-eremutik gora eta Leitzarango Landa-parkearen mugaren amaieran.Azalera 

handia hartzen dute Leitzarango ibaiertzean instalazio horiek, eta ibaiak Andoain udalerri 

osoan zehar egiten duen ibilbideko meandroetako baten inguruan.Kontrolerako eraikin 

nagusiak eta tamaina handiko ur-putzu ugarik osatzen dute instalazioa; erabiltzen ez diren 

instalazioak izan arren, kontserbazio-egoera onargarrian daude. 
 
2. Plan Bereziaren zehaztapenak: 
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- Dauden instalazioak kentzea. 
 

- Eremu horretako ibaiertzeko landaredia berreskuratzea, ezponda bat osatuko duten 

bete- lanen bitartez, bidearen kota plataformarekin bateratuz eta landare-lurrezko 

geruza bat utziz landareak haz daitezen.Era horretan, nabarmen murriztuko da 

arrain-haztegiak gaur egun daukan inpaktu bisuala. 
 

3. Erabilerako baldintzak: 
 
-Baimendutako erabilerak: 
 

- KBEren kudeaketarekin, kontserbazioarekin edota berreskurapenarekin lotutakoak 
 

- Ingurumena kontserbatzea eta hobetzea. 
 

- Eremuan dagoen edozein landare-espezie inbaditzaile kentzea. 
 

- Bertako zuhaitz-espezieak landatzea. 
 

- Bere berariazko balioekin lotutako jarduera zientifikoak eta zabalkunderako 

jarduerak. 
 

-Debekatutako erabilerak: 
 

- KBEren kudeaketarekin, kontserbazioarekin edota berreskurapenarekin zerikusirik 

ez duten azpiegiturak eraikitzeko eta ezartzeko edozein prozesu. 
 

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

- Aurreko ataletan jasotzen ez direnak. 
 

 
9. “A. MEMORIA” DOKUMENTUAN ALDATUTAKO EPIGRAFEAK 

 

Puntu honetan jaso dira Plan Bereziaren Memorian aldatu, osatu edo eguneratu egin diren atalak 

(beste kolore batez nabarmendu da aldatutako testua), eta indarrean jarraituko du Plan 

Bereziaren “A. Memoria” dokumentuaren gainerako zatiak:  

 

3. HIRIGINTZAKO INFORMAZIOA 
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3.1.5 Arrain-haztegia 

 

Otietako aisialdi-gunea baino gorago (ibaian gora) daude arrain-haztegi zaharraren instalazioak, 

gaur egun erabiltzen ez direnak.Bere garaian, tamaina handiko ur-putzu ugari eta kontrolerako 

eraikin nagusi bat zituen, eta  azalera handia hartzen zuen Leitzarango ibaiertzean, ibaiak 

Andoain udalerrian egiten duen ibilbideko meandroetako baten inguruan. 
 

2012an, Andoaingo Udalak Malo errekastoaren azken zatia desentubatzeko lanak egin zituen, 

eta Otietako ur-putzuak eraitsi zituen, zentral hidroelektriko zaharraren ondoan. 2015 eta 2016 

artean, Gipuzkoako Foru Aldundiak eremuaren goialdea ingurumenaren eta paisaiaren 

ikuspegitik lehengoratzeko lanak egin zituen, zutik gelditzen ziren instalazio guztiak eraitsi 

ondoren.Gaur egun, Otietan, zutik jarraitzen dute soilik eraikin nagusiak (Otietako zentral 

hidroelektriko zaharra), hari erantsitako eraikuntza-sail batek eta zentrala hornitzen zuen 

kanalaren amaierako zatiak.  
 
 
3.3 Andoaingo Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren zehaztapenak NU.02 eremurako 
 

28. artikulua.- Hiri Antolamenduari gainjarritako baldintzak arautzeko araubide orokorra 
 

C.11 Zortasun aeronautikoa duten eremuak 
Udalerri osoak zortasun aeronautikoa du, dagokion dokumentuan dagoen planoan ikus daitekeen moduan.  
Kasu guztietan, haren erregulazioa eta tratamendua aurreikusi da, indarrean dagoen arloko araudiko 

irizpideen arabera. 

 
 
4. SEKTORE- ETA INGURUMEN-BALDINTZATZAILE NAGUSIAK 
 

4.1 Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko EAEko Lurraldearen Arloko Plana 

 

Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko EAEko Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onartuta 

dago (449/2013 dekretua, azaroaren 19koa). 
 

Lurraldearen Arloko Planak ibilguen ertzetako eraikuntzak eta erabilerak arautzen ditu; 

horretarako, ibilgu horien banaketa egiten du tarteen arabera, hiru irizpide aintzat harturik: 

ingurumen-osagaiaren arabera, osagai hidraulikoaren eta hirigintza-osagaiaren arabera. 
 

Ingurumen-osagaia: 
 

Leitzaran ibaiak zonakatuta dauzka bere ibaiertzak: lehentasunezko natura-intereseko 

eremuetako ibaiertzak, Leitzarango Biotopoaren barruko ibaiertzen kasuan; eta ondo 

kontserbatutako landaredidun ibaiertzak, Biotopotik beherako ibaiertzen kasuan, hirigunetik 

hurbilen dagoen tartea izan ezik, industria-partzelak dauden gunea. 
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Ubarango errekastoari dagokionez, Lurraldearen Arloko Planak honela zonakatzen ditu 

ibaiertzak: lehentasunezko natura-intereseko eremuak, Leitzarango Biotopoaren barruko 

ibaiertzen kasuan; eta ondo kontserbatutako landaredidun ibaiertzak ezkerreko ibaiertzaren 

kasuan, Biotopoko babes-eremuaren eta Leitzaran ibaiarekin bat egiten duen gunearen 

arteko tartean. 
 

Osagai hidraulikoa: 
 

Leitzaran ibaia:III maila, 100 eta 200 km² arteko ibarra.Ubideratzea eginda dago hirigunetik 

hurbilen dagoen tartean, industria-partzelen eremuan. 
 

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

Hirigintza-osagaia: 
 

Leitzaran ibaiak landa-eremuan dauzka bere ibaiertzak ibilguaren luzera osoan zehar, 

azkeneko tartean izan ezik, industria-partzelen pareko eremuan, hain zuzen ere; 

Lurraldearen Arloko Planaren arabera, tarte horretako ibaiertzak garatutako eremuetan 

daude. 
 

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

zehar.Oro har, Lurraldearen Arloko Planaren araudiak ezartzen du Leitzaran ibaiarentzat (III 

Maila) 50 metrokoak izango direla landa-eremuko ibaiertzetarako errespetatu beharreko 

eraikuntza-tarteak.Ubaran ibairako, 00 mailako ibarra edukita eta ibaiertzak landa-eremuan 

daudenez, Uren Legean ezarritakoa aplikatu beharko da. 
 

Erretiro horiek Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planak 

markatutakoak dira, eta bete egin behar dira, gerora ezarritako baldintzatzaileak ere kontuan 

hartuta. 
 

4.3 Uholde-arriskugarritasuna 
 

PI.07.1 Planoan jasotzen da URA agentziak bere webgunean zintzilikatuta dituen uholde- 

arriskugarritasuneko azterketei buruz dagoen informazioa eta Andoaingo Hiri Antolamenduko 

Plan Orokorraren informazioa. 
 

Bai Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren espainiar zatiaren Plan Hidrologikoak 

(berrikuspena: 2015-2021), 1/2016 Errege Dekretu bidez urtarrilaren 8an onartu zena, bai 

EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arlo Planaren aldaketak, behin 

betiko onartu zena 449/2013 Dekretu bidez azaroaren 19an, mugak ezartzen dizkiete beren 

araudietan (1/2016 Errege Dekretuaren I. eranskineko VII kapitulua: “Jabari publiko 

hidraulikoaren, itsaso eta lehorraren arteko jabari publikoaren eta uren kalitatearen babesa”, 

eta LAPren aldaketaren E dokumentua: “Araudi espezifikoa osagai hidraulikoaren arabera”) 
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urpean gelditzeko arriskua duen eremuko erabilerei, eta dokumentu honetan ezarritakoak 

aintzat hartu behar du araudi hori.  
 
4.10 Donostiako Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan Partziala   
 

Donostiako Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan Partziala (LPP, aurrerantzean), uztailaren 27ko 

121/2016 Dekretu bidez onartua, lege eta gidalerro hauen garapenetik sortzen da: 4/1990 

Legea, maiatzaren 31koa, EAEko Lurralde Antolamenduari buruzkoa, eta Lurraldearen 

Antolamendurako Gidalerroak, behin betiko onartuak otsailaren 11ko 28/1997 dekretuaren 

bidez.   
 

LPPk neurri, pauta eta gidalerro batzuk ezartzen ditu Eremu Funtzionalaren antolamendu 

integralerako.Andoainen kasuan, eta Leitzarango eremuari dagokionez, LPPk proposatzen du 

“Leitzarango hiri-inguruko landa-parkea” izeneko eremua sortzea, udalaz gaindiko azalera 

duena, zonakatze orokorraren izaera osagarri eta gainjarria izango duena.    
 

LPPren helburua da era honetako eremuei lehentasuna ematea hiriaren aisia-eremua 

zabaltzeko inguruko landa-ingurunera, bateragarri eginez jarduera eta instalazio ludikoak 

ingurune naturalaren kontserbazioarekin, korridore ekologikoekin, haren ingurumen- eta 

paisaia-balioen zaintzarekin eta lehen sektoreko jardueren sendotzearekin.    
 

Parkea garatzeko, LPPk Antolamendurako Plan Berezi bat aurreikusten du, antolamendu-

arauak, erabilerak arautzeko araubidea eta elementu publikoak kudeatzeko formulak ezarriko 

dituena, eta arreta berezia jarriko duena parke barruko oinezkoentzako eta 

txirrindularientzako bideen oinarrizko sarearen konfigurazioan. 
 

Kontuan izanik LPPk “Leitzarango hiri-inguruko landa-parkearentzat” ezarritako irizpideak eta 

helburuak bat datozela guztiz NU-02 eremuaren (“Leitzarango Landa Parkea”) udal 

Antolamendurako Plan Bereziaren irizpide eta helburuekin, esan daiteke Antolamendurako 

Plan Bereziaren aldaketa honetan jasotako proposamenak guztiz bateragarriak direla LPPren 

garapenean landutako udalaz gaindiko eremuaren Antolamendurako Plan Bereziarekin.  
 

4.11 Bisoi europarraren kudeaketa-plana 
 

Leitzaran ibaiak Gipuzkoan duen ibilbide osoa Interes Bereziko Eremutzat hartzen da bisoi 

europarraren (Mustelalutreola) babesari dagokionez. EAEn galzoriko espezietzat hartzen da eta 

Kudeaketa Plan bat du Gipuzkoan –2004ko maiatzaren 12ko foru-agindua, zeinaren bidez 

onartzen baita Bisoi Europarraren Mustelalutreola (Linnaeus, 1761) Kudeaketa Plana 
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Gipuzkoako Lurralde Historikoan–.Aplikazio-eremua, Kudeaketa Planean jasotako ibai-zatien 

barruan, jabari publikoa eta haren zortasun-eremua da. 
 

Kudeaketa Planaren arabera, ingurune natural babestuetan dauden interes bereziko eremuetan, 

erabilerak eta jarduerak erregulatuko dira Baliabide Naturalak Antolatzeko Planen eta Erabilera 

eta Kudeaketa Plan Gidarien bidez, edo egoki iritziko diren beste plangintza-tresna espezifiko 

batzuen bitartez.Edonola ere, plan horiek kontuan izango dute “galzoriko espezie” bat bizi dela 

beren lurralde-eremuan, eta beren zonakatzea eta muga orokorrak nahiz espezifikoak 

egokituko dituzte Kudeaketa Planean ezarritako espeziearen eta habitataren kontserbaziorako 

helburu, gidalerro eta neurrietara. 
 

Kudeaketa Planak gidalerro- eta neurri-sail bat jasotzen du espeziea mehatxatzen duten 

elementuak ezabatzen saiatzeko eta haren populazioak berreskuratu, lehengoratu eta modu 

egokian kudeatzeko, baita haren habitatak babestu eta mantentzeko ere. Halaber, ezartzen du 

lurralde- eta hiri-planeamenduko tresnek ziurtatu egingo dutela bisoi europarraren habitatak 

zaintzea, mantentzea eta berreskuratzea.  

 

4.12 Muturluze piriniotarraren kudeaketa-plana 

 

Leitzaran ibaia, Ubaran errekak ibaiarekin bat egiten duen puntutik gora, Interes Bereziko 

Eremutzat hartzen da muturluze piriniotarraren babesari dagokionez. EAEn galzoriko 

espezietzat hartzen da eta Kudeaketa Plan bat du Gipuzkoan –2004ko maiatzaren 12ko foru-

agindua, zeinaren bidez onartzen baita Muturluze Piriniotarraren Galemyspyrenaicus (E. 

Geoffroy, 1811) Kudeaketa Plana Gipuzkoako Lurralde Historikoan–.Aplikazio-eremua, 

Kudeaketa Planean jasotako ibai-zatien barruan, jabari publikoa eta haren zortasun-eremua da. 

 

Ingurune natural babestuetan dauden interes bereziko eremuetan, erabilerak eta jarduerak 

erregulatuko dira Baliabide Naturalak Antolatzeko Planen eta Erabilera eta Kudeaketa Plan 

Gidarien bidez, edo egoki iritziko diren beste plangintza-tresna espezifiko batzuen bitartez. 

Edonola ere, plan horiek kontuan izango dute “galzoriko espezie” bat bizi dela beren lurralde-

eremuan, eta beren zonakatzea eta muga orokorrak nahiz espezifikoak egokituko dituzte 

Kudeaketa Planean ezarritako espeziearen eta habitataren kontserbaziorako helburu, gidalerro 

eta neurrietara. 
 

Kudeaketa Planak gidalerro- eta neurri-sail bat jasotzen du espeziea mehatxatzen duten 

elementuak ezabatzen saiatzeko eta haren populazioak berreskuratu, lehengoratu eta modu 

egokian kudeatzeko, baita haren habitatak babestu eta mantentzeko ere. Halaber, ezartzen du 

lurralde- eta hiri-planeamenduko tresnek ziurtatu egingo dutela muturluze piriniotarraren 

habitatak zaintzea, mantentzea eta berreskuratzea.  
 

4.13 Zortasun aeronautikoko eremua 
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Zortasun aeronautikoek aintzat hartzen dituzte: 48/60 Legea, uztailaren 21ekoa (BOE 176, 

uztailaren 23koa), aire-nabigazioari buruzkoa; 584/72 Dekretua, otsailaren 24koa (BOE 69, 

martxoaren 21ekoa), zortasun aeronautikoei buruzkoa, gaur egun idatzita dagoen moduan; 

eta Donostiako Aireportuaren Plan Gidarian jasotako zortasun aeronautikoen proposamena, 

Sustapen Ministerioaren FOM/2617/2006 Agindu bidez onartua, 2006ko uztailaren 13an 

(BOE 189, abuztuaren 9koa). 
 
 

NU-02 eremu osoa (“Leitzarango Landa Parkea”) Donostiako aireportuari dagozkion zortasun 

aeronautikoko eremuen barnean dago. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. EZAUGARRIEN TAULAK 

6.1 Zonakatze xehatua 

Erabilera xehatuko eremuak Plan Bereziko azalera 

antolatua (m²) 
Plan Bereziaren ondoriozko 

estandarrak (%) 

Ibai-ibilguak 13.157 m² % 1,72 

Ibai-ibilgua 13.157 m² % 1,72 

Babes Bereziko Eremua 68.214 m² % 8,89 

Leitzaran Ibaia KBE 68.214 m² % 8,89 

KBE ibai-ibilgua 49.855 m2 % 6,50 
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KBE baso-eremua 9.693 m2 % 1,26 

KBE Balio Estrategiko Handia 1.275 m2 % 0,17 

KBE Trantsizioko Landa Paisaia 6.416 m2 % 0,84 

KBE landa-bidea 436 m2 % 0,06 

KBE gizarte-ekipamenduak 539 m2 % 0,07 

Baso-eremuak 260.204 m² % 33,93 

Baso-eremuak 260.204 m² % 33,93 

Nekazaritza eta abeltzaintzako eta 

landazabaleko landa-eremuak 
366.489 m² % 47,79 

Balio Estrategiko Handia 114.578 m² % 15,11 

Trantsizioko Landa Paisaia 251.911 m² % 33,39 

Komunikazioko bide-sarea 30.299 m² % 3,95 

Errepidea (GI-3091) 9.603 m² % 1,25 

Landa-bideak 20.696 m² % 2,70 

Espazio libreak 28.537 m² % 3,72 

Aisialdi-guneak 15.910 m² % 2,07 

Gizarte-ekipamenduak 12.627 m² % 1,65 
     

GUZTIRA EREMUAREN AZALERA 766.900 m² % 100,00 

 
 
 

Azalera, jabetzaren arabera Azalera (m²) 

Jabari eta erabilera publikoa 210.074 m2 

Jabetza pribatua 556.826 m2 
  

GUZTIRA EREMUAREN AZALERA 766.900 m² 

 
PO.01 planoak Plan Berezian definitutako zonakatze xehatua jasotzen du. 

6.2 Hirigintzako antolamenduari gainjartzen zaizkion baldintzatzaileak 
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Zonakatze xehatua erregulatzen duten zehaztapenak osatzeko, antolamenduari gainjartzen 

zaizkion ondorengo baldintzatzaileak definitzen dira; baldintzatzaile horiek Plan Berezi honek 

duena baino goragoko arau-maila duten legezko xedapenetan –lurralde-antolamenduko tresnak 

barne– zein Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean dute jatorria: 

- Interes bereziko naturguneak eta elementuak: 
 

- Leitzaran Biotopoko Babes-eremu periferikoa 
 

- Arkeologia-presuntzioa.Olaberria Burdinola (gaur egun, baserria) –D- (Ebazpena, 1997ko 

irailaren 23koa, Kultura, Gazteria eta Kirol Sailburuordearena. EHAA, 195. zk., 1997ko urriaren 

13koa) 
 

- Erabilera publikoko mendiak 
 

- Bertako baso-masak babesteko eremuak 
 

- Ibai-ibilguen babeserako ibaiertzak 
 

- Urpean gera daitezkeen inguruak mugatzea 
 

- Korridore ekologikoak 
 

- Komunikazio-sarearen babes-eremua 
 

- Ingurumena hobetzeko eremuak 
 

- Zortasun aeronautikoko eremuak 
 
 

PO.02 eta PO.05 planoetan jasota daude baldintzatzaile horiek. 
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Andoain, 2019ko uztaila 
 
 
 
 

Administrazio orokorreko teknikaria,    Udal arkitektoa, 
      

 
           

           

           

Stua.: María Uriarte Zurikarai    Stua.: Xabier Intxaurza Hernández 
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I. ERANSKINA. Ingurumen Administrazioaren zuzendariaren ebazpena, 2018ko 

urtarrilaren 9koa, zeinaren bidez formulatzen baita Andoaingo NU-02 eremuaren 

(Leitzarango Landa Parkea) Antolamenduko Plan Bereziaren 1. Aldaketaren Ingurumen 

Txosten Estrategikoa.  
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II. ERANSKINA.Alkatetzaren 219/2018 ebazpena, apirilaren 13koa, hasierako 

onespena ematen diona Andoaingo NU-02 eremuaren (Leitzarango Landa Parkea) 

Antolamenduko Plan Bereziaren 1. Aldaketaren dokumentuari.  
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III. ERANSKINA.Planaren tramitazioan argitaratutako arloko txostenak 

(Gipuzkoako Foru Aldundiko Bide Azpiegituretako Departamentua, URA Euskal Uraren 

Agentzia, Kantauriko Konfederazio Hidrografikoa eta Abiazio Zibileko Zuzendaritza 

Nagusia).  
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IV. ERANSKINA.Alkatetzaren 483/2018 ebazpena, uztailaren 27koa, zeinaren bidez 

erabakitzen baita erantzutea informazio publikoko epean aurkeztutako alegazio eta 

idatziei. 
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V. ERANSKINA. EAEko Lurralde Antolamenduko Batzordearen txostena. 
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B. GARAPENERAKO HIRIGINTZA-ARAUAK 
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1. ALDATUTAKO HIRIGINTZA-ARAUDIA 

 

Dokumentu honetan jaso dira aldaketak izan dituzten Plan Bereziko “C. Garapenerako 

Hirigintza Araudia” dokumentuko artikuluak (beste kolore batez nabarmendu da aldatutako 

testua).Aldaketak ez ditu aldatu dokumentu horren gainerako artikuluak, eta indarrean jarraitzen 

dute, ondorioz.  

 

 

BIGARREN TITULUA:HIRIGINTZAKO ARAUBIDEA 

 

1. Kapitulua: LURZORUAREN KALIFIKAZIO XEHATUAREN ARAUBIDEA 

7. artikulua. Zonakatze-kodea 

NU.02 Leitzarango Landa-parkea eremuaren zonakatze xehatua “erabilera xehatuko 

eremuen” ondorengo zerrendara egokitzen da: 
 

1. Ibai-ibilguak eta babes-ertzak 

2. Babes Berezia –Leitzaran Ibaia KBE– 

3. Komunikazioko bide-sareak 

 - Tokiko bide-sarea (GI-3091 errepidea) 

 - Landa-bideak 

4. Landa-lurreko espazio libreak 

 - Astialdi eta aisialdi-guneak 

5. Gizarte-ekipamenduak 

6. Baso-eremuak 

7. Nekazaritza eta abeltzaintzako eta landazabaleko landa-eremuak 

 - Balio estrategiko handia 

 - Trantsizioko Landa Paisaia 

 

2. Kapitulua: Erregulazioaeremuka 

 

9. artikulua.Ibai-ibilguak eta babes-ertzak 
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Definizioa: 
 

Leitzaran ibaiaren eta Ubaran eta Malo errekastoen (Leitzaranen ibaiadarrak) ibilguek eta 

babeserako ibaiertzek osatutako eremua; babeserako ibaiertz horiek identifikatu dira 

azaroaren 19ko 449/2013 Dekretuak araututako hirigintza-osagaiaren arabera, zeinaren 

bidez behin betiko onartzen baita EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko (Kantauri eta 

Mediterraneo isurialdeak) Lurraldearen Arlo Planaren aldaketa. 
 

Oro har, horien tratamenduak izan behar du gai horri dagokionez indarrean dagoen legerian 

zein Lurraldearen Arloko Plan horretan ezarritako irizpideei egokitutakoa. 
 

Jabaria: 
 

- Ibai-ibilguak, jabari publiko hidraulikoaren barruan sartzen den zatian, erabilera 

publikoko eremuei dagokien izaera izango du. 
 

- Bestetik, ibilgu horien babeserako ertzek, jabari publiko horren kanpoaldean, 

erabilera pribatuko edo ondare-erabilerako eremu izango dira, planeamendu honetan eta 

lurralde-antolakuntzarako tresnetan ezarritako kasuetan eta zatietan erabilera publikoko 

eremu jotzen direnean izan ezik. 
 

Eraikitzeko araubidea: 
 

Arloari dagokion legeriak baimendutako eraikuntzak soilik eraikitzea baimentzen da.Kontuan 

izango da 1/2001 Legea, uztailaren 20koa, Uren legea, testu bategina eta EAEko Ibaien eta 

Erreken Ertzak Antolatzeko (Kantauri eta Mediterraneo isurialdeak) Lurraldearen Arloko 

Planaren Aldaketa dokumentuan jasotako araudia. 
 
Erabiltzeko araubidea: 
 

-Onartutako erabilerak: 
 

 - Lurraldeko elementuak –ibai-ibilguak–. 
 

- Ingurumena babesteko erabilerak. 
 

- Indarrean dagoen arloko legeriak baimendutakoak (Urari buruzko Legea, Ibaien eta 

Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planak, etab.).Ur-emakiden uretako 

bizitzarako gutxienezko beharrezko ur-emaria errespetatu behar dute. 
 

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

- Bere berariazko balioekin lotutako jarduera zientifikoak eta zabalkunderako jarduerak. 
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- Jabari publiko hidraulikoari lotutako gaur egun dauden instalazioak eta ekipamenduak. 
 

- Arrantza, baimendutako baldintzetan. 
 

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

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

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

- Eremua babesteko helburuekin bateragarriak diren beste erabilera batzuk. 
 

- Komunikazio-erabilerak –oinezkoentzako pasabidea, landa-parkeko ibilbideak lotzea eta 

horiei jarraitutasuna emateko helburua izango duena–.Pasabideek 100 urteko 

itzuleraldikouholdegarritasun-kota gainditu beharko dute, eta proiektuak kokalekurik 

egokiena aztertu beharko du, ibaiaren eta ibaiertzen gaineko inpaktua minimizatzeko. 
 

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

xedatutakoaren arabera. 
 

Kontuan izanik uztailaren 20ko 1/2001 legegintzako errege-dekretuak (Uren 

Legearen testu bategina onartzen duena, Plan Berezi honen esparru barneko sare 

hidrografiko osoari dagozkion urak) definitzen dituen jabari publiko hidraulikoa eta 

zortasuna bisoi europarraren eta muturluze piriniotarraren Kudeaketa Planaren 

aplikazio-eremuan daudela, ezinbestekoa izango da aintzat hartzea Plan Berezi 

honen 47. artikuluak (“Ingurumen- eta paisaia-babesa eta integrazioa”) ezarritakoa 

edozein lan edo jarduera egiteko.   
 

-Debekatutako erabilerak: 
 

- Ibilgua edo ur-bazterrak aldaraztea dakarten ekintzak, ez bada gaur egun dauden 

instalazioak eta ekipamenduak –jabari publiko hidraulikoaren erabilerari lotutakoak– 

mantentzeko eta ordezteko edo, beharrezkoa balitz, landa-parkearen ibaiertzenduak –jabari 

publiko hidraulikoaren erabilerari lotutakoak– mantentzeko eta ordezteko edo, beharrezkoa 

balitz, landa-parkearen ibaiertz biak konektatzeko beharreko zubiak edo pasabideak 

egikaritzeko. 
 

- Landarediaren osaera edo egitura aldaraztea, ibilgura eroritako zuhaitzak edo adarrak 

kentzea, gaixorik edo egoera txarrean dauden aleak kentzea edo hildako adarrak inaustea 

izan ezik, urek aske zirkula dezaten. 
 

- Bertakoak ez diren baso-flora eta baso-faunako espezieak sartzea. 
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- Urak degrada edo kutsa ditzaketen solidoak edo likidoak isurtzea. 
 

- Aurrez aipatutako modalitateetan sartzen ez diren, baina naturarekin eta landa-inguruneko 

eta eremu honetako berezko helburuekin bateragarriak ez diren erabilerak. 
 
 

12. artikulua. Landa-espazio libreak.Aisialdi-eremuak. 

I. TITULUA 

Definizioa: 
 

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

mugarriztatu da. 
 

Jabaria: 
 

-Publikoa. 
 

Eraikitzeko araubidea: 
 

Ez da baimentzen eraikuntzarik eraikitzea, zerbitzu-azpiegituren guneak izan ezik, soilik sestra 

azpian eta landa-baso ingurunearekin bateragarriak diren modalitateetan, baldin eta horiek 

ezartzea beharrezkoa bada eta duten interes publikoagatik justifikatzen badira. 
 

Erabiltzeko araubidea: 
 

-Baimendutako erabilerak: 
 

- Espazio libreen erabilerak, horien erabilera osagarriak barne. 
 

- Astialdi eta aisialdiko jolas-erabilerak. 
 

- Ingurumena kontserbatzea eta hobetzea. 
 

- Landa-parkeetan garatu beharreko jarduerak eta erabilerak arautzen dituen Udal 

Ordenantzan araututakoak (GAO, 1996-05-24) 
 

-Debekatutako erabilerak: 
 

Aurrez aipatutako modalitateetan sartzen ez diren, baina naturarekin eta landa-inguruneko eta 

eremu honetako berezko helburuekin bateragarriak ez diren erabilerak. 
 

 

Kontuan izanik uztailaren 20ko 1/2001 legegintzako errege-dekretuak (Uren Legearen testu 

bategina onartzen duena, Plan Berezi honen esparru barneko sare hidrografiko osoari 
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dagozkion urak) definitzen dituen jabari publiko hidraulikoa eta zortasuna bisoi europarraren 

eta muturluze piriniotarraren Kudeaketa Planaren aplikazio-eremuan daudela, ezinbestekoa 

izango da aintzat hartzea Plan Berezi honen 47. artikuluak (“Ingurumen- eta paisaia-babesa 

eta integrazioa”) ezarritakoa edozein lan edo jarduera egiteko landa-espazio libreen eremuko 

eta aisia-eremuko lurretan.   

 

Baldin eta landa-espazio libreen eremuko eta aisia-eremuko lurretan dagoen edozein plan, 

proiektu, jarduketa edo jarduerak Leitzaran Ibaia KBEri zuzenean edo zeharka eragiten badio, 

kontuan hartu beharko ditu urriaren 16ko 215/2012 Dekretuan ezarritako gidalerroak, 

erregulazioak eta zehaztapenak. Dekretu horrek kontserbazio bereziko eremu izendatzen ditu 

eskualde biogeografiko atlantikoko hamalau ibai eta estuario eta haien kontserbaziorako 

neurriak onartzen ditu (Plan Bereziaren Testu Bateginaren Hirigintza Arauen I. eranskina, 

2016ko abenduaren 20an onartutakoa).   

 

13. artikulua. Gizarte-ekipamenduko eremua 

1. TITULUA 

Definizioa: 
 

Gizarte-ekipamenduko erabilerak ezartzera bideratutako eremua; hor sartzen dira lotutako 

eraikuntzak eta instalazioak ere. 
 

Jabaria: 
 

-Publikoa 
 

Eraikitzeko araubidea: 
 

-Plan Berezi honetan gizarte-ekipamenduko eremurako jasotzen diren arau partikularrek 

arautua (V. Titulua, 50. artikulua). 
 

Erabiltzeko araubidea: 
 

-Baimendutako erabilerak: 
 

- Eremuko naturarekin lotutako gizarte-ekipamendua (landa-parkearen interpretazio-

gunea…) 
 

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

- Espazio libreak. 
 

- Ingurumena kontserbatzea eta hobetzea. 
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- Hirugarren sektoreari dagozkion erabilerak, kirol, ostatu eta ostalaritzako 

modalitateetan (aterpetxea, piknik-gunea…). 
 

- Etxebizitza:jardueraren zaintzailearentzako etxebizitza bat egoki daiteke, eremuak 

hartuko dituen ekipamendu-erabileren edota hirugarren sektoreko erabileren 

erabilera osagarri gisa soilik, eta erabilera horretara lotuta egongo da erregistro 

bidez. Nolanahi ere, horretarako baimena emateko beharrezko baldintza izango da 

aldez aurretik justifikatzea etxebizitza hori beharrezkoa dela, hari lotutako 

jarduerarenizaerarekin. 
 

- Aparkalekuak 
 

- Zerbitzu-azpiegituretako erabilerak, soilik sestra azpian eta landa-baso 

ingurunearekin bateragarriak diren modalitateetan, baldin eta horiek ezartzea 

beharrezkoa bada eta duten interes publikoagatik justifikatzen badira. 
 

- Debekatutako erabilerak: 
 

- Aurrez aipatutako modalitateetan sartzen ez diren erabilerak, landa-inguruneko eta 

eremu honetako berezko helburuekin bateragarriak ez direnak. 
 

Kontuan izanik uztailaren 20ko 1/2001 legegintzako errege-dekretuak (Uren Legearen testu 

bategina onartzen duena, Plan Berezi honen esparru barneko sare hidrografiko osoari 

dagozkion urak) definitzen dituen jabari publiko hidraulikoa eta zortasuna bisoi europarraren 

eta muturluze piriniotarraren Kudeaketa Planaren aplikazio-eremuan daudela, ezinbestekoa 

izango da aintzat hartzea Plan Berezi honen 47. artikuluak (“Ingurumen- eta paisaia-babesa 

eta integrazioa”) ezarritakoa edozein lan edo jarduera egiteko zortasun horren eraginpean 

dauden gizarte-ekipamenduko lurzoruetan.   

Baldin eta gizarte-ekipamenduko eremuko lurretan dagoen edozein plan, proiektu, jarduketa 

edo jarduerak Leitzaran Ibaia KBEri zuzenean edo zeharka eragiten badio, kontuan hartu 

beharko ditu urriaren 16ko 215/2012 Dekretuan ezarritako gidalerroak, erregulazioak eta 

zehaztapenak. Dekretu horrek kontserbazio bereziko eremu izendatzen ditu eskualde 

biogeografiko atlantikoko hamalau ibai eta estuario eta haien kontserbaziorako neurriak 

onartzen ditu (Plan Bereziaren Testu Bateginaren Hirigintza Arauen I. eranskina, 2016ko 

abenduaren 20an onartutakoa).   

 
 

14. artikulua.Baso-eremuak 
 
Definizioa: 
 

Basogintzako erabilerarako joera garbia erakusten duten lurrak (malkartsuak, arriskuak, 

ibarren babesa, etab.), zaindu eta indartu beharreko balioekin. 
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Jabaria: 
 
- Dagozkion ondoreetarako, erabilera pribatuko edota ondare-erabilerarako eremuen berezko 

izaera izango du gune horrek. 
 

Eraikitzeko araubidea: 
 

- Ez da baimentzen eremu horretan eraikuntza berririk eraikitzea. 
 

Erabiltzeko araubidea: 
 

-Baimendutako erabilerak: 
 

- Basogintzako erabilerak. 
 

- Ingurumena babesteko erabilerak. 
 

- Bere berariazko balioekin lotutako jarduera zientifikoak eta zabalkunderako jarduerak. 
 

- Aisia- eta jolas-erabilerak, hirugarren sektorekoak edo kirol gizarte-ekipamendukoak, 

turismo aktibo edo abentura-turismo deritzonarekin zerikusia duten jarduera ludiko edo 

kirol jarduera modalitatean soil-soilik (‘ferrata bideak’, etab.), baldin eta jarduera horiek 

funtzionalki eta zuzenean lotuta badaude Otietako aisia-eremuko instalazio eta 

eraikuntzen erabilera eta jarduerei eta bateragarriak badira eremuaren ezaugarri eta 

baldintzekin.  
 

Hasteko, izapidetu litezkeen ingurumen-ebaluazioko prozeduretatik eratorritakoaren 

kalterik gabe, uste da erabilera horiek bateragarriak izan daitezkeela eremuaren 

baldintza eta ezaugarriekin, baldin eta eragin negatiborik ez badute baso-eremuetan eta 

lur-mugimendurik eta antzekorik eragiten ez badute, kaltegarri izan litezkeenak orografia 

naturalarentzat eta inguruarentzat.   
 

- Zerbitzu-azpiegituretako erabilerak, soilik sestra azpian eta landa-baso 

ingurunearekin bateragarriak diren modalitateetan, baldin eta horiek ezartzea 

beharrezkoa bada eta duten interes publikoagatik justifikatzen badira. 
 

-Debekatutako erabilerak: 
 

-  Aurreko modalitateetan sartzen ez direnak 

 

Kontuan izanik uztailaren 20ko 1/2001 legegintzako errege-dekretuak (Uren Legearen testu 

bategina onartzen duena, Plan Berezi honen esparru barneko sare hidrografiko osoari 
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dagozkion urak) definitzen dituen jabari publiko hidraulikoa eta zortasuna bisoi europarraren 

eta muturluze piriniotarraren Kudeaketa Planaren aplikazio-eremuan daudela, ezinbestekoa 

izango da aintzat hartzea Plan Berezi honen 47. artikuluak (“Ingurumen- eta paisaia-babesa 

eta integrazioa”) ezarritakoa edozein lan edo jarduera egiteko baso-eremu gisa kalifikatutako 

lurretan eta zortasun horren eraginpean daudenetan.   

Baldin eta baso-eremuko lurretan dagoen edozein plan, proiektu, jarduketa edo jarduerak 

Leitzaran Ibaia KBEri zuzenean edo zeharka eragiten badio, kontuan hartu beharko ditu 

urriaren 16ko 215/2012 Dekretuan ezarritako gidalerroak, erregulazioak eta zehaztapenak. 

Dekretu horrek kontserbazio bereziko eremu izendatzen ditu eskualde biogeografiko 

atlantikoko hamalau ibai eta estuario eta haien kontserbaziorako neurriak onartzen ditu (Plan 

Bereziaren Testu Bateginaren Hirigintza Arauen I. eranskina, 2016ko abenduaren 20an 

onartutakoa).   

 

15. artikulua.Nekazaritza eta abeltzaintzako eta landazabaleko landa-eremuak 
 

1. Nekazaritza eta abeltzaintzako eta landazabaleko landa-eremuakBalio 

estrategiko handia 
 

Definizioa: 
 

Beren gaitasun edafologiko, topografiko eta orientazioko gaitasunengatik, nekazaritzako eta 

abeltzaintzako erabilerak eta lurraren ustiakuntza ahalbideratzen dituzten landa-

guneak.Nekazaritza-balio handiena duten eremuei dagozkie, estrategikotzat hartzen direnak 

nekazaritza-sektorearentzat, eta lehentasuna ematen zaie lur horiek mantentzeari eta 

zaintzeari. 
 

Nekazaritzako eta basogintzako LAPk ezarritakoaren arabera, Nekazaritza eta Abeltzaintzako 

eta Landazabaleko Landa-eremuak kategorian sartuta dauden eremuek, Balio Estrategiko 

Handia azpikategorian, Nekazaritza eta Elikadura Politikaren 17/2008 Legearen 16.1 

artikuluaren arabera, balio estrategikoa izango dute EAErentzat, gizarte-intereseko 

ondasuntzat hartuko dira eta lur babestua izango dira udalerrietan.    
 

Jabaria:Pribatua. 
 

Eraikitzeko araubidea: 
 

Plan Berezi honetan Nekazaritza eta abeltzaintzako eta landazabaleko landa-eremuetarako 

jasotzen diren arau partikularretan araututakoa (VI. Titulua. 51 artikulua): 
 

 - Planak finkatzen dituen eraikin guztietan birgaitze- eta eraberritze-lanak egiteko 

baimena ematen da, baimendutako erabilerak ezartzeko. 
 

- Oro har, ez da baimentzen eremu horretan eraikuntza berririk eraikitzea edo 



 
 

ANDOAINGO UDALA 

   
 

 
Andoaingo Nu.02 “Leitzarango Landa Parkea” Eremuaren Antolamenduko Plan Bereziaren 1. Aldaketa 96 
Testu Bategina   
   

daudenak handitzea, arau partikularrean berariaz baimentzen ez bada. 
 

Nolanahi ere, ezarri nahi diren jarduketek eta eraikuntzen eremu horietan eragin zuzena izan 

ez dezaten edo, hala badagokio, eragin horiek minimizatzeko beharrezko neurriak sustatuko 

dira. 
 

Erabiltzeko araubidea 
 

-Baimendutako erabilerak: 
 

- Lurren gaitasun agrologikoa mantentzea helburu duten erabilerak eta jarduerak, 

nekazaritza- eta abeltzaintza-jarduerak barne (nekazaritza- eta abeltzaintza-ustiapen 

erabilerak Nekazaritza eta abeltzaintzako eta landazabaleko landa-eremuaren 

araudiak erregulatuko ditu).Bateragarritzat jotzen dira eremu horietako 

nekazaritzako ekosistemak eta paisaiak zaintzea ziurtatzen duten erabilerak. 
 

- Aisialdiko eta astialdiko erabilerak: 
 

- Jolas erabilera estentsiboa:aisia, turismoa, hezkuntza eta ingurune 

naturalaren interpretazioa, jarduera bigunen bidez, ekipamendu handirik 

gabekoak:mendi ibilaldiak, ingurune fisikoan eragin txikia 

dutenak.Oinezkoen ibilbideak dira, ia azpiegiturarik edo egokitzapen lanik 

behar ez dutenak, obra txiki batzuk izan ezik (errekak igarotzeko 

pasabideak, bideen balizajea, begiratokiak, etab.), paisaiari egokitu ohi 

zaizkionak. 
 
Erabilera honen erregulazioa apirilaren 16ko 79/1996 Dekretuan jasota dago 

neurri handi batean, EAEn mendi-ibiliak antolatu eta normalizatzeko dena. 
 
- Jolas erabilera intentsiboa:aisia, turismoa, hezkuntza eta ingurune 

naturalaren interpretazioa, gune bat jolas-jardueretara egokitzea eskatzen 

duten aisia- eta harrera-ekimenduetan oinarrituta.Jolas-eremu horien 

egokitzapenak azpiegitura txiki iraunkorrak eska ditzake: hala nola 

aparkaleku txikiak, mahaiak, eserlekuak, barbakoak, iturriak, osasun 

zerbitzuak, haur-jolasak, zakarrontziak, etab.  
 
Erabilera hau onartzen da soili-soilik horretarako bereziki prest dagoen 

Olazarreko aisia-gunean. 
 

- Basogintza-erabilera:nekazaritza-lurzorua baso-lurzoru bilakatzearen kontrola 

ezartzen da, ez behin ezarrita baso-erabileraren garapenean.Balio Estrategiko 

Handiko nekazaritza-abeltzaintza eremuetako baso-landaketek (zuhaizti lerrokatuak 

izan ezik –ibai eta erreka bazterrekoak, palaxuak, zuhaizti babesleak, etab.–) eta 

agrosistemen kalitatea eta konplexutasuna hobetzeko neurrien aplikaziotik sortzen 
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direnek dagokion Nekazaritza Sailaren baimena beharko dute, aplikagarria den 

legediak ezarri moduan.  
 

Nolanahi ere, nekazaritza-lurzoruetan nahitaez mantendu beharko dira baso-

izaerako egiturazko elementuak. 
 

-Landaz besteko beste erabilerak: 
 

- Bizitegi-erabilera autonomoak (nekazaritza eta abeltzaintzako eta 

landazabaleko landa-eremuen araudi partikularrean araututakoak). 
 

- Hirugarren sektoreko erabilerak (nekazaritza eta abeltzaintzako eta 

landazabaleko landa-eremuen araudi partikularrean araututakoak). 
 

- Gizarte-ekipamenduko erabilerak (nekazaritza eta abeltzaintzako eta 

landazabaleko landa-eremuen araudi partikularrean araututakoak). 
 

- Zerbitzu-azpiegituren erabilera:lehendik daudenak finkatzen dira (ur-emaria 

neurtzeko estazioa, garraiorako linea elektrikoak, etab.).Zerbitzu-

azpiegituren erabilera berriak baimentzen dira, soilik sestra azpian eta landa-

ingurunearekin bateragarriak diren modalitateetan, baldin eta horiek ezartzea 

beharrezkoa bada eta duten interes publikoagatik justifikatzen 

badira.Nekazaritza-basogintza LAPk ezarritakoaren arabera, aztertu egingo 

da nekazaritza-basogintza jardueran duen eragina eta hori zuzentzeko har 

daitezkeen neurriak, AAEPn jasotakoaren arabera (nekazaritza-basogintza 

LAPko I. eranskineko D dokumentua “Jardun-tresnak”).  
 

 

Oro har, Andoaingo Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren 97. artikuluak aipatzen dituen  

aisia- eta jolas-erabilerak, ekipamendukoak, hirugarren sektorekoak eta azpiegiturakoak 

ezartzeko, landa-ingurunean ezartzeko justifikazioa beharko da, eta horiek interes 

publikotzat hartzeko deklarazioa.   
 

- Debekatutako erabilerak: 
 

- Lurraren gaitasun agrologikoa deuseztatzen duten erabilerak eta jarduerak eta, oro 

har, abenduaren 22ko 390/1998 Dekretuan onartutako nekazaritzako jardunbide 

egokien Kodearen aurka doazenak. 
 

- Berariaz debekatzen dira nekazaritzako eta abeltzaintzako erabilerak edo horien 

erabilera osagarriak nekazaritzako industriaren, abeltzaintzako ustiategi intentsiboen, 

negutegien, lore eta landareen haztegien –ez bada lurrean bertan landatzen– eta 

aisialdiko baratzeen modalitateetan. 
 



 
 

ANDOAINGO UDALA 

   
 

 
Andoaingo Nu.02 “Leitzarango Landa Parkea” Eremuaren Antolamenduko Plan Bereziaren 1. Aldaketa 98 
Testu Bategina   
   

- Gainera, debekatu egiten dira ere zerbitzuen instalazio teknikoak (A eta B motak) 

eta hondakin solidoen zabortegiak.  
 
 
Kontuan izanik uztailaren 20ko 1/2001 legegintzako errege-dekretuak (Uren Legearen testu 

bategina onartzen duena, Plan Berezi honen esparru barneko sare hidrografiko osoari 

dagozkion urak) definitzen dituen jabari publiko hidraulikoa eta zortasuna bisoi europarraren 

eta muturluze piriniotarraren Kudeaketa Planaren aplikazio-eremuan daudela, ezinbestekoa 

izango da aintzat hartzea Plan Berezi honen 47. artikuluak (“Ingurumen- eta paisaia-babesa 

eta integrazioa”) ezarritakoa edozein lan edo jarduera egiteko nekazaritza-abeltzaintza eta 

landazabaleko eremuetan eta zortasun horren eraginpean daudenetan.   

 

Baldin eta nekazaritza-abeltzaintza eta landazabaleko lurretan dagoen edozein plan, proiektu, 

jarduketa edo jarduerak Leitzaran Ibaia KBEri zuzenean edo zeharka eragiten badio, kontuan 

hartu beharko ditu urriaren 16ko 215/2012 Dekretuan ezarritako gidalerroak, erregulazioak eta 

zehaztapenak. Dekretu horrek kontserbazio bereziko eremu izendatzen ditu eskualde 

biogeografiko atlantikoko hamalau ibai eta estuario eta haien kontserbaziorako neurriak 

onartzen ditu (Plan Bereziaren Testu Bateginaren Hirigintza Arauen I. eranskina, 2016ko 

abenduaren 20an onartutakoa).   

 
 

 2. Nekazaritza eta abeltzaintzako eta landazabaleko landa-eremuak. Trantsizioko 

Landa Paisaia 
 

Definizioa: 
 
Trantsizioko Landa Paisaiaren barnean sartzen dira aurrekoa baino gaitasun produktibo 
txikiagoa duten landatutako eremuak (malda handiagoak) edo belardiz eta baso-unada txikiz 
estalitako landazabalak. 
Ondoan dituzte, elkar ukituz, Balio Estrategiko Handiko nekazaritza-abeltzaintza eremuak 
edo baso-eremu zabalak, eta erabilera horietako bateranzko joera izan ohi dute.   
 

Jabaria:Pribatua. 
 

Eraikitzeko araubidea: 
 

Plan Berezi honetan Nekazaritza eta abeltzaintzako eta landazabaleko landa-eremuetarako 

jasotzen diren arau partikularretan araututakoa (VI. Titulua. 51 artikulua): 
 

- Planak finkatzen dituen eraikin guztietan birgaitze- eta eraberritze-lanak egiteko 

baimena ematen da, baimendutako erabilerak ezartzeko. 
 

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

Erabiltzeko araubidea: 
 

- Baimendutako erabilerak: 
 

- Nekazaritza eta abeltzaintzako ustiakuntzari dagozkion erabilerak (nekazaritza eta 

abeltzaintzako eta landazabaleko landa-eremuen araudi partikularrean araututakoak), 

debekatutako erabilera gisa deklaratutakoak izan ezik. 
  

- Basogintzako erabilerak, baldin eta ez bada lurrak nekazaritzako ustiakuntzarako 

duen gaitasuna eraldatzen. 
 

 Mantendu egingo da baso-erabilera produktiboa, paisaia baten eta 

nekazaritza-erabileraren mende, Nekazaritza-basogintzako LAPn zehaztutako Mendia 

Kategoriaren baldintzatzaile berberekin.  
 

 Hala ere, aldaketa orok Nekazaritza Sailen zerbitzu eskudunen aldeko 

txostena beharko du, aplikagarria den legediak ezartzen duen moduan. 
 

 Nolanahi ere, nekazaritza-lurzoruetan nahitaez mantendu beharko dira baso-

izaerako egiturazko elementuak. 
 

- Ingurumena babesteko eta hobetzeko erabilerak. 
 

- Astialdi- eta aisialdi-guneak: 
 

- Jolas-erabilera estentsiboa:aisia, turismoa, hezkuntza eta ingurune 

naturalaren interpretazioa, jarduera bigunen bidez, ekipamendu handirik 

gabekoak: mendi ibilaldiak, ingurune fisikoan eragin txikia 

dutenak.Oinezkoen ibilbideak dira, ia azpiegiturarik edo egokitzapen lanik 

behar ez dutenak, obra txiki batzuk izan ezik (errekak igarotzeko 

pasabideak, bideen balizajea, begiratokiak, etab.),paisaiari egokitu ohi 

zaizkionak. 
 
Erabilera honen erregulazioa apirilaren 16ko 79/1996 Dekretuan jasota dago 

neurri handi batean, EAEn mendi-ibiliak antolatu eta normalizatzeko dena. 
 
-Jolas-erabilera intentsiboa:aisia, turismoa, hezkuntza eta ingurune 

naturalaren interpretazioa, gune bat jolas-jardueretara egokitzea eskatzen 

duten aisia- eta harrera-ekimenduetan oinarrituta. Jolas-eremu horien 

egokitzapenak azpiegitura txiki iraunkorrak eska ditzake: hala nola 

aparkaleku txikiak, mahaiak, eserlekuak, barbakoak, iturriak, osasun 

zerbitzuak, haur-jolasak, zakarrontziak, etab.  
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Erabilera hau onartzen da soili-soilik horretarako bereziki prest dagoen 

Olazarreko aisia-gunean. 
 

-Landaz besteko beste erabilerak: 
 

- Bizitegi-erabilera autonomoak (nekazaritza eta abeltzaintzako eta 

landazabaleko landa-eremuen araudi partikularrean araututakoak). 
 

- Hirugarren sektoreko erabilerak (nekazaritza eta abeltzaintzako eta 

landazabaleko landa-eremuen araudi partikularrean araututakoak). 
 

- Gizarte-ekipamenduko erabilerak (nekazaritza eta abeltzaintzako eta 

landazabaleko landa-eremuen araudi partikularrean araututakoak). 
 

- Zerbitzu-azpiegituren erabilera:lehendik daudenak finkatzen dira (ur-emaria 

neurtzeko estazioa, garraiorako linea elektrikoak, etab.).-. Zerbitzu-

azpiegituren erabilera berriak baimentzen dira, soilik sestra azpian eta landa-

baso ingurunearekin bateragarriak diren modalitateetan, baldin eta horiek 

ezartzea beharrezkoa bada eta duten interes publikoagatik justifikatzen 

badira.Nekazaritza-basogintza LAPk ezarritakoaren arabera, aztertu egingo 

da nekazaritza-basogintza jardueran duen eragina eta hori zuzentzeko har 

daitezkeen neurriak, AAEPn jasotakoaren arabera (nekazaritza-basogintza 

LAPko I. eranskineko D dokumentua “Jardun-tresnak”).  
 

Oro har, Andoaingo Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren 97. artikuluak aipatzen dituen  

aisia- eta jolas-erabilerak, ekipamendukoak, hirugarren sektorekoak eta azpiegiturakoak 

ezartzeko, landa-ingurunean ezartzeko justifikazioa beharko da, eta horiek interes 

publikotzat hartzeko deklarazioa.   
 

- Debekatutako erabilerak: 
 

- Aurreko modalitateetan jasotzen ez direnak. 
 

- Berariaz debekatzen dira nekazaritzako eta abeltzaintzako erabilerak edo horien 

erabilera osagarriak nekazaritzako industriaren, abeltzaintzako ustiategi intentsiboen, 

negutegien, lore eta landareen haztegien –ez bada lurrean bertan landatzen– eta 

aisialdiko baratzeen modalitateetan. 
 

- Gainera, debekatu egiten dira ere zerbitzuen instalazio teknikoak (A eta B motak) eta 

hondakin solidoen zabortegiak.  
 

Kontuan izanik uztailaren 20ko 1/2001 legegintzako errege-dekretuak (Uren Legearen testu 

bategina onartzen duena, Plan Berezi honen esparru barneko sare hidrografiko osoari 
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dagozkion urak) definitzen dituen jabari publiko hidraulikoa eta zortasuna bisoi europarraren 

eta muturluze piriniotarraren Kudeaketa Planaren aplikazio-eremuan daudela, ezinbestekoa 

izango da aintzat hartzea Plan Berezi honen 47. artikuluak (“Ingurumen- eta paisaia-babesa 

eta integrazioa”) ezarritakoa edozein lan edo jarduera egiteko nekazaritza-abeltzaintza eta 

landazabaleko eremuetan eta zortasun horren eraginpean daudenetan.   

 

Baldin eta nekazaritza-abeltzaintza eta landazabaleko lurretan dagoen edozein plan, proiektu, 

jarduketa edo jarduerak Leitzaran Ibaia KBEri zuzenean edo zeharka eragiten badio, kontuan 

hartu beharko ditu urriaren 16ko 215/2012 Dekretuan ezarritako gidalerroak, erregulazioak eta 

zehaztapenak. Dekretu horrek kontserbazio bereziko eremu izendatzen ditu eskualde 

biogeografiko atlantikoko hamalau ibai eta estuario eta haien kontserbaziorako neurriak 

onartzen ditu (Plan Bereziaren Testu Bateginaren Hirigintza Arauen I. eranskina, 2016ko 

abenduaren 20an onartutakoa).   

 

 3. kapitulua: HIRIGINTZAKO ANTOLAMENDUARI GAINJARTZEN ZAIZKION 

BALDINTZATZAILEAK 

 17. artikulua.Zortasun aeronautikoko eremuak 

Deskribapena: 
Zortasun aeronautikoek aintzat hartzen dituzte: 48/60 Legea, uztailaren 21ekoa (BOE 176, 

uztailaren 23koa), aire-nabigazioari buruzkoa; 584/72 Dekretua, otsailaren 24koa (BOE 69, 

martxoaren 21ekoa), zortasun aeronautikoei buruzkoa, gaur egun idatzita dagoen moduan; 

eta Donostiako Aireportuaren Plan Gidarian jasotako zortasun aeronautikoen proposamena, 

Sustapen Ministerioaren FOM/2617/2006 Agindu bidez onartua, 2006ko uztailaren 13an 

(BOE 189, abuztuaren 9koa). 
 

NU.02 “Leitzarango Landa Parkea” eremu osoa Donostiako aireportuari dagozkion Zortasun 

Aeronautikoko Eremuen barnean dago. 
 

Eraikitzeko eta erabiltzeko araubidea: 
Oro har, eraikitzeko eta erabiltzeko araubidea da eremu horiek kokatzen diren eremu 

xehaturako kasu bakoitzean ezartzen dena; gero, araubide hori berregokitu egingo da 

beharrezkoa den heinean, zortasun aeronautikoen arloan indarrean dagoen legedira. 

Eremu osoa dago Donostiako Aireportuaren Plan Gidariko Hegazkinen Operaziorako Zortasun 

Aeronautikoen Azalera Mugatzaileen eraginpean. Azalera horiek definituta daude dokumentu 

honen PO-5 “Gainjarritako baldintzatzaileak. Zortasun aeronautikoak” planoan.  

Plano horretan zehaztutako azalera mugatzaileek gainditu behar ez diren altuerak (itsas mailari 

dagokionez) ezartzen dituzte: eraikinak (haien elementu guztiak barne: antenak, 

tximistorratzak, tximiniak, aire girotuko ekipoak, igogailuen kutxak, kartelak, apaingarriak, 

etab.), lursailetan eginiko aldaketak edo objektu finkoak (posteak, antenak, aerosorgailuak, 
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kartelak, etab.), eta errepideetako eta trenbideetako galiboa.   

Nolanahi ere, eremuan egingo den eraikuntza edo instalazio oro zortasun horien azpitik egongo 

da, haien elementu guztiak barne (antenak, tximistorratzak, tximiniak, aire girotuko ekipoak, 

igogailuen kutxak, kartelak, apaingarriak), baita garabiak eta antzekoak ere.  

Gainera, 584/1972 Dekretuaren 8. artikuluaren arabera, lurretik 100 m baino gehiago goratzen 

den edozein eraikuntzak, instalaziok (posteak, antenak, aerosorgailuak, eraikuntzarako 

baliabideak, garabiak eta antzekoak barne) edo landaketak Aire Segurtasuneko Estatuko 

Agentziaren (AESA) onespena beharko du, aire-operazioen segurtasuna bermatzeko. 

 

18. artikulua.Bertako baso-masak babesteko eremuak 

Definizioa: 
 

Zuhaizti babestuko areatzat jotzen dira bertako zuhaitzak nagusi diren baso-masak, 

biodibertsitatea mantentzeko eta konektibitate ekologikoko eginkizunak betetzen 

dituztenak.PO.02 “Baldintzatzaile gainjarriak” planoan identifikatutakoak dira area horiek. 
 
 

Eraikitzeko araubidea: 
 

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

- Ez da baimentzen itxiturarik, baldin eta ez badira erabiltzen tamaina ertaineko faunaren 

pasabiderako egurrezko hesolak, abereentzako sare iragazkorraz. 
 

Erabiltzeko araubidea: 
 

-Baimendutako erabilerak: 
 

- Basogintzako erabilerak 
 

- Ingurumena kontserbatzea eta hobetzea. 
 

- Aisia- eta jolas-erabilerak, hirugarren sektorekoak edo kirol gizarte-ekipamendukoak, 

turismo aktibo edo abentura-turismo deritzonarekin zerikusia duten jarduera ludiko edo 

kirol jarduera modalitatean soil-soilik (‘ferrata bideak’, etab.), baldin eta jarduera horiek 

funtzionalki eta zuzenean lotuta badaude Otietako aisia-eremuko instalazio eta 

eraikuntzen erabilera eta jarduerei eta bateragarriak badira eremuaren ezaugarri eta 

baldintzekin.  
 
Hasteko, izapidetu litezkeen ingurumen-ebaluazioko prozeduretatik eratorritakoaren 

kalterik gabe, uste da erabilera horiek bateragarriak izan daitezkeela eremuaren 
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baldintza eta ezaugarriekin, baldin eta eragin negatiborik ez badute baso-eremuetan eta 

lur-mugimendurik eta antzekorik eragiten ez badute, kaltegarri izan litezkeenak orografia 

naturalarentzat eta inguruarentzat.   
 

- Espezie aloktono inbaditzaileak desagerraraztea. 
 

- Garbiketako eta bakanketako mozketak, bertako basogintzako masak hobetzera 

bideratutakoak 
 

- Basogintzako baliabidearen arrazoizko ustiakuntza justifikatuko duten mozketak, horri 

dagokionez beharrezkoak izan daitezkeen baimenak gorabehera, eta beti ere, jatorrizko 

baso- masaren birsorkuntza bermatzen bada. 
 

- Sasiarteak garbitzea, suteak prebenitzeko, dauden zuhaitz-formazioak edo larreak 

birsortzeko edo landaresiak mantentzeko neurri gisa soilik. 
 

- Muga eta ezpondetako berezko landaredia kontserbatzea eta sustatzea. 
 

- Espezie aloktonoz osatutako landaresiak kentzea eta bertako espezietako landaresiz 

ordeztea. 
 

- Tamaina ertaineko ugaztunentzako itxiturak, egurrezko hesolaz eta abereentzako sarez 

eginak. 
 

- Basogintzako jardun jasangarriak:inausketako hondakinak edo egurrak modu egokian 

tratatzea, ongarrien eta gai fitosanitarioen erabilera mugatzea, lurrak kontserbatzeko 

jardunbideak, etab. 
 

Gaian eskumena duen Administrazioak ezarritakoa izango da aipatutako baso-masak 

tratatzeko araubide orokorra (bakantzeak eta garbiketak; suebakiak; etab.). 
 

 
 
 

 

-Debekatutako erabilerak: 
 

- Mozketa eta esku-hartze suntsitzaileak edo degradatzaileak. 
 

- Ibilgu publikoen ibaiertz eta ur-bazterretako zuhaiztiak eta zuhaixka-landarediak 

moztea, garbiketak eta hobekuntzak egiteko esku-hartzeak izan ezik –horietarako ere 

baimena beharko da–. 
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- Habiak dituzten edo basa-faunako espezieen habitat diren zuhaitzak eta zuhaixkak 

moztea edo eraustea. 
 

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

daudenean. 
 

- Landaredia kontrolatzeko sua erabiltzea. 
 

- Lurrak luberritzea. 
 

Edozein arrazoirengatik –are ustekabean– erabat edo partzialki suntsitu diren zuhaizti 

babestuko areak eta baso-masak erregeneratu egin beharko dituzte haien titularrek, 

jatorrizkoen antzerako ezaugarriekin. 

 

19. artikulua.Uholde-arriskuko eremuen mugapena 

Definizioa: 
 

Baldintzatzaile honek eragina dauka NU-02 eremuan dauden ibai-ibilguen handitzeengatik 

gertatutako uholde-arazoen edo –arriskuen eragina izan dezaketen zatiengan. 
 

PI.07.1 Planoan jasotzen da URA agentziak bere webgunean zintzilikatuta dituen uholde- 

arriskugarritasuneko azterketei buruz dagoen informazioa eta Andoaingo Hiri Antolamenduko 

Plan Orokorraren informazioa. 
 

Eraikitzeko eta erabiltzeko araubidea: 
 

Oro har, eraikitzeko araubidea da gainjarritako baldintzatzaile honek eragindako eremua 

kokatzen den eremu xehaturako kasu bakoitzean ezarritakoa, ondorengo alderdietan 

berregokitua: 
 

A.- Araubidea gai horretan indarrean dauden legezko xedapenetan ezarritako 

aurreikuspenetara egokituko da (Urari buruzko Legea eta hori garatzeko sustatutako 

xedapenak; EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren 

aldaketa, –Kantauri eta Mediterraneo isurialdeak–, azaroaren 19ko 449/2013 Dekretu bidez 

behin betiko onetsi zena, etab.). 
 

B.- Lurzoruaren erabilerarako irizpideetara egokituko da, kasu bakoitzean Uraren Euskal 

Agentziak ezarritako lurren uholde-arrisku mailaren arabera.Irizpide horiek definitzen dira 

EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren Aldaketaren E 

Atalean: uholdeen prebentzioari eta araubide hidraulikoari buruzko araudi espezifikoa. 

 

 20. artikulua.Ibai-ibilguak eta babes-ertzak 
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Definizioa: 

 

Baldintzatzaile honek eragina dauka “Ibai-ibilguak eta horiek babesteko ibai-ertzak” eremu 

xehatuan sartzen ez diren ibilguengan eta horiek babesteko ibaiertzengan. 
 

Indarrean dagoen legerian eta Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko EAEko Lurraldearen 

Arloko Planaren aldaketan (behin betiko onartu zena 2013ko azaroaren 19an) ezarritako 

babes- eta tratamendu-irizpideen mende dauden ibai-ibilguak hartzen ditu, plan horretan 

grafikoki identifikatuta ez badaude ere.  

 

Urari buruzko Legeak eta lege hori garatzen duen erregelamenduak bost metroko zabalerako 

zortasun-eremua ezartzen dute, erabilera publikorako, eta 100 metroko zabalerako 

garbitasun-zona, ibilgutik horizontalki neurtuta; hor garatzen diren lurzoruaren erabilerak eta 

jarduerak ibarreko organismoaren baimenen baldintzapean geratzen dira. 
 

Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko EAEko Lurraldearen Arloko Planak, bestalde, erabileren 

erregulazioa eta berezko lurzorua aldatzeko edozein esku-hartzerako zaindu beharreko 

gutxieneko tarteak ezartzen ditu, beren Ibar Hidraulikoen araberako ur-ibilguen 

tartekatzearen eta, Ingurumeneko eta Hirigintzako bere osagaien araberako ibai-ertzen 

zonakatzearen arabera. 
 

 

Eraikitzeko eta erabiltzeko araubidea: 

 

Oro har, eraikitzeko eta erabiltzeko araubidea da eremu horiek kokatzen diren eremu 

xehaturako kasu bakoitzean ezartzen dena; gero, araubide hori berregokitu egingo da 

beharrezkoa den heinean, indarrean dagoen legerian eta Lurraldearen Arloko Planean 

ezarritakoari egokitzeko. 

 

 

 

 

23. artikulua.Ingurumena hobetzeko eremuak 

Deskribapena: 
 

Eremuaren barruan antzemandako eremu degradatuak dira, eta ingurumen-hobekuntzarako 

neurriak proposatzen dira eremu horietarako. 
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Eraikitzeko eta erabiltzeko araubidea: 
Ingurumena hobetzeko eremuetarako definitutako araudi partikularrean araututakoak 

(zazpigarren titulua, 52. artikulutik 54. artikulura). 
 

5. Kapitulua: PLAN BEREZIA GARATZEA ETA BETETZEA 

33. artikulua.Antolamenduz kanpoko eraikinak eta instalazioak 

 

Antolamenduz kanpokotzat jotzen da Plan Berezi honen zehaztapenen arabera legeztaezina 

den edozein eraikuntza, instalazio edo erabilera. 

Antolamenduz kanpokotzat jotzen ez diren eta Arau hauetako zehaztapenen bat betetzen ez 

duten eraikin edo instalazioen kasuan, Udalak zehaztapen hauetara egokitzea exiji dakieke, 

eraikin edo instalazio horiek kokatuta dauden finkari eragiten dion hirigintzako edozein lizentzia 

emateko aurretiazko edo aldibereko baldintza gisa. 

 

 

HIRUGARREN TITULUA:JARDUKETAREN ARAU OROKORRAK 

 

3. kapitulua INGURUMENA, PAISAIA ETA NATURA BABESTEKO ARAUAK 
 
 

47. artikulua. Ingurumenaren eta paisaiaren babesa eta integrazioa 
 

1. Planeamendu- edo proiektu-faserako neurriak: 
 

1.1 Administrazio-baimenak 

 

- Bisoi europarrari eta muturluze piriniotarrari beren Interes Bereziko Eremuetan zuzenean edo 

zeharka eragin diezaiekeen edozein plan edo proiektuk, bakarka edo beste plan edo proiektu 

batzuekin konbinatuta, Gipuzkoako Foru Aldundiko Landa Garapenerako Departamentuaren 

txostena beharko du, eta erakunde horren ardura izango da ondorioen ebaluazio egokia egitea, 

dagozkion Kudeaketa Planetan ezarritako helburuei dagokienez.Ebaluazio horren barnean 

sartuko dira, besteak beste, espezie horiengan eta haien habitataren eta uren kalitatean izan 

daitezkeen eraginak, eta, horretan oinarrituta, exekuzio-data egokienak zehaztuko dira, 

espezieen ugalketarako une kritikotzat harturik dagozkion Kudeaketa Planetan ezarritakoak.  

- Bisoi europarraren eta muturluze piriniotarraren interes bereziko eremuetan abian jarritako 

edozein egitasmok, baldin eta aldaketak eragiten baditu espezie horien ugalketarako edo 

babeserako habitatean, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Landa Garapenerako Departamentuaren 

baimena beharko du.   
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-Espezie horien interes bereziko eremuetan edozein proiektu abiatu aurretik, baldin eta 

aldaketak eragiten baditu espezie horien ugalketarako edo babeserako habitatean, Gipuzkoako 

Foru Aldundiaren Landa Garapenerako Departamentuaren baimena lortu beharko da.Espezie 

horien Kudeaketa Planen eremuan baimenak edo emakidak emateko administrazio-prozeduren 

(Plan Berezi honen eremu barneko sare hidrografiko osoaren jabari publikoa eta zortasun 

eremua) eta Ingurumen Inpaktua Ebaluatzeko prozeduren barnean, analisi-, diagnostiko- eta 

balorazio-txostenak eta -azterlanak egingo dira, proiektuak espezieengan eta haien 

populazioetan izan ditzakeen ondorioak eta inpaktuak zehazteko.Txosten eta azterlan horiek 

prebentzio-neurriak barne hartuko dituzte, espezieen eta haien habitataren baldintzak 

mantentzeari begira, baita habitata lehengoratzeko neurri zuzentzaileak ere, habitatak ez 

baditu betetzen espeziaren biziraupenerako eskakizunak.  
 

- Zuhaitz autoktonoak mozteko, baimena eskatu beharko zaio Gipuzkoako Foru Aldundiko 

Nekazaritza Departamentuko Mendi Zerbitzuari. 
 

- Jabari Publiko Hidraulikoan aritzean, baimena eskatu beharko da URA Uraren Euskal 

Agentziari. 
 

1.2 Ingurune naturalak babesteko neurriak 
 

- Leitzaran Ibaia Kontserbazio Bereziko Eremuan aurreikusitako jarduketek, edo eremu 

horretan eragina izan dezaketenek, bete egin beharko dituzte EAEko ibai eta estuario 

guztietarako Gidalerroak, Helburuak eta Jarduketak, baita ES2120013 Leitzaran Ibaia 

Kontserbazio Bereziko Eremuaren Helburu eta Jarduketa partikularrak ere, urriaren 16ko 

215/2012 Dekretuan zehaztutakoak, zeinaren bidez Kontserbazio Bereziko Eremu izendatzen 

diren eskualde biogeografiko atlantikoko hamalau ibai eta estuario eta haien kontserbazio 

neurriak onartzen diren.  
 

- Irailaren 29ko 416/1995 Dekretua ere bete beharko dute, Leitzaran Ibaia Biotopo Babestua 

izendatzen duena, biotopo horren eremuari eraginez gero. 
 

- Edonola ere, Leitzaran Ibaia KBEn eragina izan dezakeen edozein proiektuk ebaluazio egokia 

izango du.  
 

1.3 Elementu sentikorrenen identifikazioa 
 

- Leitzaran Ibaia KBE edo Biotopoan edota bisoi europarraren eta muturluze piriniotarraren 

Interes Bereziko Eremuetan eragina izan dezaketen Plan eta Proiektuak diseinatzean, 

ingurumen-aditu baten laguntza beharko da, identifika ditzan bai eragina izan dezaketen 

elementuak bai aurreikusitako jarduketak garatzeko eremu egokienak.  
 
1.4 Faunaren babesa 
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- Kontuan izanik Plan Berezi honen esparru barneko sare hidrografiko osoko uren legedian 

definitutako jabari publiko hidraulikoa eta haren zortasuna bisoi europarraren Kudeaketa 

Planaren aplikazio-eremuaren barnean daudela (EAEn galzorian dagoen espeziea), Plan Berezi 

hau garatzeko egingo diren proiektuek, baldin eta kudeaketa-plan orri eragiten badiote, 

kontuan  hartuko dituzte planaren zehaztapenak –2004ko maiatzaren 12ko foru-agindua, 

zeinaren bidez onartzen baita Bisoi Europarraren Mustelalutreola (Linnaeus, 1761) Kudeaketa 

Plana Gipuzkoako Lurralde Historikoan–. Zehazkiago:  
 

 Kudeaketa Planaren aplikazio-esparruan, debekatuta dago animalia hori eta haren 

kumeak hiltzea, harrapatzea, jazartzea edo molestatzea, baita haren habitata 

suntsitzea ere; bereziki, haren atseden- eta hazkuntza-lekuak.   
 

 Espezie horren Interes Bereziko Eremuan (Leitzaren Ibaia) jadanik eraikita dagoen 

edozein azpiegiturak edo emakidak, baimena izanik ere, eragin zuzen eta larria badu 

espeziearengan, Landa Garapenerako Departamentuak adierazitako aldaketak egin 

beharko ditu, mehatxu-faktorea ezabatu edo indargabetzeko.   

 Plan Bereziaren garapenean idatzitako proiektuek bisoi europarraren Kudeaketa Planak 

ezarritako gidalerroak ere barne hartuko dituzte, 2.2.1 eta 2.2.4 gidalerroak bereziki, 

ondorioa honako hau izanik:  

- Ibaiertzeko landaredia lehengoratzean erabilitako landareek bertakoak izan behar 

dute genetikoki. Besteak beste, espezie hauetakoak: Alnusglutinosa, Salix alba, 

Fraxinusexcelsior, Corylusavellana eta Sambucusnigra. 

- Apiriletik abuztura (ugalketa-aldia), neurri zorrotzak hartuko dira ibaietatik gertu 

eginiko lanetan, eta arrantza-debekualdiak ezarri ahal izango dira interes bereziko 

eremuetan aritzean. 

 

10. artikulua:”Interes Bereziko Eremuetan espeziearen kontserbazioari eta berreskurapenari 

zuzenean edo zeharka eragin diezaiekeen edozein plan edo proiektuk, bakarka edo beste plan 

edo proiektu batzuekin konbinatuta, Gipuzkoako Foru Aldundiko Landa Garapenerako 

Departamentuaren txostena beharko du, eta erakunde horren ardura izango da ondorioen 

ebaluazio egokia egitea, dagozkion Kudeaketa Planetan ezarritako helburuei dagokienez. 

Ebaluazio horren barnean sartuko dira, besteak beste, espezie horiengan eta haien habitataren 

eta uren kalitatean izan daitezkeen eraginak, eta, horretan oinarrituta, exekuzio-data 

egokienak zehaztuko dira, espeziearen ugalketarako une kritikotzat harturik martxoaren 15etik 

uztailaren 31ra bitartekoa”.  

 

- Gainera, kontuan izanik Leitzaran ibaia, Ubaran errekak ibaiarekin bat egiten duen puntutik 

gora, Interes Bereziko Eremutzat hartzen dela muturluze piriniotarraren babesari begira (EAEn 

galzoriko espeziea da eta Kudeaketa Plan bat du Gipuzkoan, eta aplikazio-eremua, Kudeaketa 

Planean zehaztutako ibai-ibilguen barnean, jabari publikoa eta haren zortasun-eremua da), 

Plan Berezi honen garapenean idatzitako proiektuek, baldin eta plan horri eragiten badiote, 
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kontuan hartuko dituzte planean ezarritako aurreikuspenak –2004ko maiatzaren 12ko foru-

agindua, zeinaren bidez onartzen baita Muturluze Piriniotarraren Galemyspyrenaicus (E. 

Geoffroy, 1811) Kudeaketa Plana Gipuzkoako Lurralde Historikoan-. Zehazki: 

 

 Kudeaketa Planaren aplikazio-esparruan, debekatuta dago animalia hori eta haren 

kumeak hiltzea, harrapatzea, jazartzea edo molestatzea, baita haren habitata 

suntsitzea ere; bereziki, haren atseden- eta hazkuntza-lekuak.   
 

 Espezie horren Interes Bereziko Eremuan jadanik eraikita dagoen edozein azpiegiturak 

edo emakidak, baimena izanik ere, eragin zuzen eta larria badu espeziearengan, Landa 

Garapenerako Departamentuak adierazitako aldaketak egin beharko ditu, mehatxu-

faktorea ezabatu edo indargabetzeko.   
 
 

1.5 Ingurumen- eta paisaia-integrazioa 
 

- Plan Berezian baimenduko diren eraikuntza berriek edo beste edozein motatako jarduketek 

baldintza hauek beteko dituzte: 
 

 Eraikuntza berriak ezarriko dira lurzoru naturalaren orografiara egokituta eta, ahal den 

neurrian, lurra lautzea edo mugitzea saihestuta edo minimizatuta. 
 

 Lurra lautzea eta mugitzea planteatzen bada, komeni da jatorrizko lurrarekiko mugak 

ezponda bidez egitea, ertz zorrotzak eta ikusten diren euste-elementuak jartzea 

saihestuta –hala nola, harri-lubetak edo harrizko edo hormigoi armatuzko hormak–. 
 

 Oro har, lurrazpitik egikarituko dira instalazio berrien lineak. 
 

 Lurra lautzeko eta mugitzeko eginiko lan guztietan, belarra edo zuhaixka-espezieak 

landatuko dira, inpaktu bisuala txikitzeko paisaian. 
 

 Aurrez justifikatutako edo gerora sortutako edozein arrazoirengatik zuhaitzak moztea 

dakarten lanak egiten badira, galera konpentsatuko da, espezieak berriz landatuta edo 

kentzen den zuhaitz bakoitzeko antzerako espezieko hiru ale landatuta. 
 

Udalak horri dagozkion neurriak hartuko ditu, kasu bakoitzean egoki irizten dizkionak, 

are ordezko espezieak garraiatzeari dagokionez. 
 

 Zuhaitzak edo zuhaixkak landatu behar direnean, espezie autoktonoak erabiliko dira: 
 

- Haltzak eta lizarrak ibai eta erreka nagusien ertzetan. 
 

- Quercusrobur haritza gainerako lekuetan. 
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2. Exekuzio-faserako neurriak 

2.1 Obra- eta zuinketa-eremuak mugatzea 

- Obren eragina izango duten eremuak mugatuko dira, kalterik ez eragiteko inguruko 

lursailei.Aldian behin, eremua ondo mugatuta dagoela egiaztatuko da, egoera onean dagoela 

eta bere eginkizuna betetzen duela.Behar-beharrezkoa den eremuan bakarrik lan egingo da, 

eta hortik kanpo ez da inolako okupaziorik egingo, ez iraunkorra ezta aldi baterako ere.Arreta 

berezia jarriko da baso autoktonoan eta, bereziki, Leitzaran ibaiertzeko zuhaitzetan. 
 

2.2 Azaleko uren kalitatearen babesa 
 

- Lan bat egitean lurra mugitu behar denean eta lur hori ibaira irits daitekeenean, lurra 

atxikitzeko sistemak erabiliko dira, ahalik eta lur kantitate txikiena irits dadin uretara; adibidez, 

luzetarako iragazketa- eta sedimentazio-hesiak erabilita.  
 

2.3 Hondakinen kudeaketa 
 

- Planteatzen diren jarduketa-motak ikusirik, ez da espero Plan Bereziaren aldaketak hondakin-

kantitate handiak sortuko dituenik.Hala ere, aukera guztiak aurreikusteko, kontuan hartu 

beharreko hondakin-kudeaketaren gidalerro batzuk aipa daitezke, indarrean dagoen legeria 

betetzeko (105/2008 Errege Dekretua, otsailaren 1ekoa, eraikuntza- eta eraispen-hondakinen 

kudeaketa arautzen duena): 
- Plan Berezian baimenduko diren eraikuntza berriek edo beste edozein motatako jarduketek 

baldintza hauek beteko dituzte: 
 

 “Murriztea, berrerabiltzea eta birziklatzea” - Ahaleginduko da hondakinak murrizten, 

beharrezkoa ez dena ez kontsumitzen, beharrezkoak ez diren enbalajeak saihestuz, 

behin baino gehiagotan erabil daitezkeen produktuak eta hondakin-kantitate txikienak 

sortzen dituztenak erabiliz.Era berean, produktu berrerabilgarriak edo itzultzekoak 

erabiliko dira, eta berriz kargatu daitekeenak.Gaika bildu daitezkeen produktuak 

aukeratuko dira, eta, ahal den neurrian, material birziklatuekin fabrikatutakoak. 
 

 “Hondakin arriskutsuak” – Uztailaren 18ko 22/2011 Legea beteko da, hondakin eta 

lurzoru kutsatuei buruzkoa, eta irailaren 29ko 259/1998 Dekretua, EAEn erabilitako 

olioen kudeaketari buruzkoa.  
 

Obretan hondakin arriskutsuak modu egokian biltzeko, edukiontziak erabiliko dira, 

hondakinak gaika biltzeko, nahastu gabe, segurtasun-baldintzetan.Edukiontziak leku 

jakin batean, “Puntu garbia”, ipiniko dira, behar bezala errotulatuak, gutxienez honako 

datu hauek emanez: hondakin-mota, kodea, bilketa-hasieraren data, eta Kudeatzaile 

baimendua.Hondakin arriskutsu bakoitzak bere edukiontzia izango du:olioak, olio-

iragazki erabiliak, lur eta trapu kutsatuak, ontzi huts kutsatuak, bateriak. 
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Bilketa-puntu hau kokatuko da kubeta edo kutxatila baten gainean, edo isuririk edo 

ihesik izanez gero segurtasuna bermatuko duen beste edozein sistema erabiliko da. 
 

 “Istripuzko isurketa” - Iragazgaitza ez den lurrean substantzia toxiko edo arriskutsuen 

istripuzko isurketa gertatuz gero, ahalik eta azkarren bilduko da isuritakoa eta 

inpregnatutako lurra, iragazketak saihesteko.Kudeatzaile Baimendua arduratuko da 

kutsatutako lurren tratamenduaz.  
 

 “Zaborra” – Behar diren zaborrontzi guztiak ipiniko dira, obra-eremuan zaborrik egon 

ez dadin. 
 

 “Hondakin geldoak” - Obren exekuzio-prozesutik (eraikinen eraispena, hondeaketak, 

etab.) sortzen diren hondakin geldoen bilketa eta garraioa kontrolpean eta modu 

egokian egin behar dira.Indarrean dagoen legedia beteko da. 
 

2.4 Ondarea 
 

Euskal Kultura Ondareari buruzko 7/1990 Legearen 49. artikuluak ezarritakoaren arabera, 

eremu, finka edo eraikin batean hondakin arkeologikoak egon daitezkeelako susmoa badago, 

jabeak edo obren sustatzaileak azterlan bat egin beharko du orubearen edo eraikuntzaren balio 

arkeologikoari eta horrek obra-proiektuan izan dezakeen eraginari buruz.   
 

Behin azterlana eginda, Foru Aldundiak erabakiko du beharrezkoa den proiektu arkeologiko bat 

egitea, eta horren arabera emango du obra-lizentzia aurreko baimena.  
 

Lurra mugitzean Plan Bereziak baimendutako edozein lanetan, hondakin arkeologikorik egon 

daitekeelako susmorik ez dagoen zona, finka edo eraikuntza batean, eta mota horretako 

arrastorik agertzen bada, bertan behera utziko dira lanak eta horren berri emango zaio 

berehala Gipuzkoako Foru Aldundiari, hartu beharreko neurriak erabaki ditzan.  
 

2.5 Lurzoruaren kutsadura-arrastoak 
 

Lurrak mugitzean lurra kutsatuta egon daitekeelako arrastoak aurkitzen badira, horren berri 

emango zaio Ingurumen Sailburuordetzari, lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa 

garbitzeari buruzko ekainaren 25eko 4/2015 Legeak ezarritakoaren arabera 
 

2.6 Ingurumen- eta paisaia-leheneratzea 
 

- Lurra lautzeko eta mugitzeko eginiko lan guztietan, belarra edo zuhaixka-espezieak landatuko 

dira, inpaktu bisuala txikitzeko paisaian. 
 

- Aurrez justifikatutako edo gerora sortutako edozein inguruabarrengatik, zuhaiztiak galtzea 

dakarten esku-hartzeak osatu egin behar dira, birkokatu beharra dagoen espezieak berriz 

landatuta edo kentzen den zuhaitz-ale bakoitzeko antzerako espezieko hiru ale landatuta. 
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Udalak horri dagozkion neurriak hartuko ditu, kasu bakoitzean egoki irizten dizkionak, are 

ordezko espezieak garraiatzeari dagokionez. 
 

- Zuhaitzak edo zuhaixkak landatu behar direnean, espezie autoktonoak erabiliko dira: 
 

 Haltzak eta lizarrak ibai eta erreka nagusien ertzetan. 
 

 Quercusrobur haritza gainerako lekuetan. 
 

2.7 Garbiketa-kanpaina 
 

- Plan Bereziaren aldaketa honek baimendutako edozein lan amaitzean, garbiketa-kanpaina bat 

egingo da, lan-eremua bera eta inguruko zonak garbitzeko. 
 

 

LAUGARREN TITULUA:OTIETAKO AISIALDI-GUNERAKO ARAU PARTIKULARRAK 

 

49. artikulua.Otietako aisialdi-gunerako arau partikularrak. 
 

1. Deskribapena: 

 

Otietako gunearen mugak dira: GI-3091 errepidea, garai bateko Plazaola burdinbidearen 

trazadura, gizarte-ekipamenduko partzela (arrantza-eskola) eta nekazaritza eta 

abeltzaintzako eta landazabaleko erabilerako lurzorua. 
 

Otieta da PR Gi 161 (kanaleko ibilbidea), PR Gi 162 (Usabelartzako bidea) eta SL Gi 30 

(Ubarango ibilbidea) ibilbideen abiapuntua eta iriste-puntua. 

Zuhaitz-kopuru handia duen ibarbidea da, eta handik igarotzen da Malo errekastoa.Bide 

baten bitartez lotzen dira goiko aldea –GI-3091 errepidea amaitzen den gunea– eta beheko 

aldea.Errekastoarekiko paraleloan doa bidea, eta egurrezko pasabide baten bitartez 

gurutzatzen du gune batean.Gaur egun, mahaiak eta eserlekuak dituen gune bat dago. 
 

Berriki, gainera, Andoaingo Udalak zuhaitz-eremu bat eskuratu du Malo errekastoaren 

ibarbidearen hegoaldean; eta hori ere Otietako aisialdi-gunean sartzen da. 
 

30 aparkaleku egokitu dira GI-3091 errepidearen azkeneko zatian. 
 

Berriki, Malo errekastoa hobetzeko obra egin da, Trentxiki ibilbidearen azpitik igarotzen den 

inguruan; gainezkabide bat egikaritu da, euri asko egiten duenean errekastoaren edukiera 
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handitzeko.Horrela, errekastoak gainezka egitea eta ondorioz eremu horretan gertatu ohi 

diren kalteak –altzariak haustea eta lurra higatzea– saihestuko dira. 
 
 
 

2. Plan Bereziaren zehaztapenak: 
 

- Espezie inbaditzaileak desagerraraztea. 
 

- Landaredia hobetzea eta zuhaitz-mota anitzak seinaleztatzea. 
 

- Dagoen mahai- eta jolas-gunea mantentzea.Gune hori hobetu egin daiteke mahai eta 

eserleku berriak, pergolak, paper-ontziak, iturriak, haurrentzako jolasak eta aire zabaleko 

kirol-eremuak eta abar jarrita. 
 

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

- Bizikletentzeko aparkaleku berriak jarriko dira. 
 

- Kontuan izanik uztailaren 20ko 1/2001 legegintzako errege-dekretuak (Uren Legearen testu 

bategina onartzen duena, Plan Berezi honen esparru barneko sare hidrografiko osoari 

dagozkion urak) definitzen dituen jabari publiko hidraulikoa eta zortasuna bisoi europarraren 

eta muturluze piriniotarraren Kudeaketa Planaren aplikazio-eremuan daudela, ezinbestekoa 

izango da aintzat hartzea Plan Berezi honen 47. artikuluak (“Ingurumen- eta paisaia-babesa 

eta integrazioa”) ezarritakoa edozein lan edo jarduera egiteko zortasun horren eraginpean 

dauden gizarte-ekipamenduko lurzoruetan.   

 

- Edozein plan, proiektu, jarduketa edo jarduerak Leitzaran Ibaia KBEri zuzenean edo zeharka 

eragiten badio, kontuan hartu beharko ditu urriaren 16ko 215/2012 Dekretuan ezarritako 

gidalerroak, erregulazioak eta zehaztapenak. Dekretu horrek kontserbazio bereziko eremu 

izendatzen ditu eskualde biogeografiko atlantikoko hamalau ibai eta estuario eta haien 

kontserbaziorako neurriak onartzen ditu (Plan Bereziaren Testu Bateginaren Hirigintza Arauen I. 

eranskina, 2016ko abenduaren 20an onartutakoa).   
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BOSGARREN TITULUA:GIZARTE-EKIPAMENDUKO EREMURAKO ARAU 

PARTIKULARRAK.OTIETAKO BISITARIEN ETXEA 

50. artikulua.Gizarte-ekipamenduko eremurako arau partikularrak. 
 
1. Deskribapena: 
 

Malo errekastoaren ibarbidearen beheko aldea hartzen du gizarte-ekipamenduko Otietako 

eremuak.Berriki, hobekuntzako hainbat lan egin da eremu horretan: desentubatu egin da 

errekastoa azkeneko tartean, eta arrain-haztegiko ur-putzua eraitsi da.Eremu horretan daude 

garai bateko “Truchas Erreka” arrain-haztegiaren eraikina (Otietako garai bateko zentral 

hidroelektrikoa), udal intereseko ondasun higiezin katalogatutakoa, bai eta Bisitarien Etxea eta 

Arrantza-eskola ere. 
 

2. Plan Bereziaren zehaztapenak: 
 

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

erosita. 
 

- Errekastoaren ibaiertz biak lotuko dituen pasabidea eraikitzea. 
 

- Eremu osoa berrantolatzea proposatzen da, ekipamendu bakar gisa funtziona dezan.Aire 

zabalean egoteko eremua egokituko da, mahai, eserleku, pergola, paper-ontzi, iturri eta 

beste hainbat elementurekin. 
 

-Horretarako aukera dagoen lekuetan, aireko lineak egokitzeko esku-hartzeak egingo dira, 

lurrazpian sartzeko, Planaren araudian zehazten den bezala. 
 

- Garai bateko zentral hidroelektrikoaren eraikina birmoldatu egingo da eta, dagoen beste 

eraikinarekin batera, ibaiarekin eta naturarekin lotutako erabilerak hartu ahal izango dituzte, 

bai eta Turismo Aktiboarekin eta beste zenbait alderdirekin lotutakoak ere. 
 

-Plan Berezian ezarritako irizpideak garatuko dituen proiektua idatziko da eremua 

antolatzeko, egin beharreko obrak egikaritzeko helburuz. 
 

- Kontuan izanik uztailaren 20ko 1/2001 legegintzako errege-dekretuak (Uren Legearen testu 

bategina onartzen duena, Plan Berezi honen esparru barneko sare hidrografiko osoari 

dagozkion urak) definitzen dituen jabari publiko hidraulikoa eta zortasuna bisoi europarraren 

eta muturluze piriniotarraren Kudeaketa Planaren aplikazio-eremuan daudela, ezinbestekoa 

izango da aintzat hartzea Plan Berezi honen 47. artikuluak (“Ingurumen- eta paisaia-babesa 

eta integrazioa”) ezarritakoa edozein lan edo jarduera egiteko zortasun horren eraginpean 

dauden gizarte-ekipamenduko lurzoruetan.   
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- Edozein plan, proiektu, jarduketa edo jarduerak Leitzaran Ibaia KBEri zuzenean edo zeharka 

eragiten badio, kontuan hartu beharko ditu urriaren 16ko 215/2012 Dekretuan ezarritako 

gidalerroak, erregulazioak eta zehaztapenak. Dekretu horrek kontserbazio bereziko eremu 

izendatzen ditu eskualde biogeografiko atlantikoko hamalau ibai eta estuario eta haien 

kontserbaziorako neurriak onartzen ditu (Hirigintza Arauen I. eranskina).   

 

3. Eraikuntzako baldintzak 
 

- Otitako garai bateko zentral hidroelektrikoaren eraikinerako zehaztapenak: 
 

-Eraikinari eta bere inguruneari balioa ematea planteatzen da.Eraikinaren bolumetria 

nagusia finkatzen da, eta antolamenduz kanpokotzat jotzen dira hari atxikitako 

eranskinak. 
 

- Finkatutako hirigintzako eraikigarritasuna izango da dagoen eraikuntzaren formaren 

ondoriozkoa (gaur egun dituen parametroekin, oinplanoaren azalera eta eraikuntza-

profila), atxikitako eranskinei dagokien eraikitako teilatuko azalera ezik, horiek 

desagertu egingo direla aurreikusten baita. 
 

- Eraikinean egiten den edozein esku-hartzerako, honako Plan Berezi honen “Ondarea: 

eremuaren baitan katalogatutako elementuak eta haien babes-maila” deritzon 24. 

artikuluan ezarritako araubidea bete beharko da, katalogatutako ondasun higiezina 

baita –II.a. maila. Udal interesa duten ondasunak 1-. 
 
- Uholde-arriskuko eremuan eta Leitzaran ibaiaren ibilguarekiko mugan kokatzen 
denez, Uraren Euskal Agentziak (URA) eta Leitzaran Ibaia KEB eremua kudeatzen 
duen organoak horri dagokionez ezarritako zehaztapenak bete beharko ditu. 

 

-Eraikina eraberritzeko eta egokitzeko idazten den obra-proiektuak urbanizazioko 

obra osagarriak eta inguruneko ingurumena eta paisaia berreskuratzeko jarduketa 

zehatzak ere jaso beharko ditu. 
 

- Bisitarien Etxearen eta Arrantza-eskolaren eraikinerako zehaztapenak: 
 

- Eraikinaren mendebaldeko buruhormaren ondoan dagoen hormigoizko terrazaren 

gainean handitzea egiteko (bost metroko zabalera) eta solairu bat gehitzeko aukera 

ematen da (erantsita doa hori azaltzen duen planoa). 
 

-Gehienezko eraikigarritasuna izango da baimendutako inguratzailearen eta 

gehienezko profilaren ondoriozkoa. 
 

- Eraikuntzaren azken erabilerak justifikatuko balu, eraikinaren tipologia eraikitzeko 

araubide berezi bati egoki dakioke; edonola ere, baina, kokatzen den 
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ingurunearekiko harmonian egon behar du, bolumetriari eta osaerari zein materialei 

dagokienez. 
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SEIGARREN TITULUA:NEKAZARITZA- ETA ABELTZAINTZA-EREMUETARAKO ETA 

LANDAZABALERAKO ARAU PARTIKULARRAK 
 

 51. artikulua.Nekazaritza- eta abeltzaintza-eremuetarako eta landazabalerako 

arau partikularrak (Balio Estrategiko Handia eta Trantsizioko Landa Paisaia).  

 1. Deskribapena: 

Nekazaritzako jarduerak eta landa-inguruneko eraikuntzen presentziak –horietako gehienak 

bizileku iraunkorrak– humanizatutako lurralde mota da.Erliebe uhinduari esker, maldarik 

txikieneko eremuetan nekazaritzarako erabilera eman dakioke lurzoruari, baserri tradizionala 

delarik erreferente.Malda handieneko eremuak basoak birlandatzeko erabiltzen dira. 
 

2. Plan Bereziaren zehaztapenak: 
 

A.- Leitzaran ibaiaren ezkerreko ibaiertzeko lurzoruetan debekatuta dago eraikitzea edo 

lurraren jatorrizko fisonomia aldaraziko duen edozein esku-hartze mota egitea; hala nola, 

lurrak mugitzea, egokitzea edota isurtzea, baldin eta esku-hartzeok ez badira bide publikoak 

kontserbatzeari, mantentzeari, hobetzeari edo bide berriak irekitzeari lotutakoak. 
 
B- Oro har, debekatuta dago era guztietako lur-egokitzapenak egitea, besteak beste, lurrekin 

edo obra-hondakinekin betelanak egitea edo hondakin geldoak isurtzea.Salbuetsita dago 

lurrak isurtzea, lurjabeak eskatzen duenean lurrok nekazaritzarako erabiltzeko aukerak 

hobetzeko edo ingurumena hobetzeko. 
 

C– Gaur egun Olazarren dagoen erabilera publikoko aisialdi-gunea indartzea eta mantentzea 

planteatzen da.Andoaingo Udalak herritarrek erabiltzeko errentan hartuta dauzkan 

titulartasun pribatuko lurrak dira. 
 

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

badauka. 
 

Landa-parkeetan garatu beharreko jarduerak eta erabilerak arautzen dituen Udal 

Ordenantzan (GAO, 1996-05-24) ezarritakoa aplikatuko da eremu horretan 
 

D. - Kontuan izanik uztailaren 20ko 1/2001 legegintzako errege-dekretuak (Uren Legearen 

testu bategina onartzen duena, Plan Berezi honen esparru barneko sare hidrografiko osoari 

dagozkion urak) definitzen dituen jabari publiko hidraulikoa eta zortasuna bisoi europarraren 

eta muturluze piriniotarraren Kudeaketa Planaren aplikazio-eremuan daudela, ezinbestekoa 

izango da aintzat hartzea Plan Berezi honen 47. artikuluak (“Ingurumen- eta paisaia-babesa 

eta integrazioa”) ezarritakoa edozein lan edo jarduera egiteko zortasun horren eraginpean 

dauden gizarte-ekipamenduko lurzoruetan.   
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E. - Edozein plan, proiektu, jarduketa edo jarduerak Leitzaran Ibaia KBEri zuzenean edo 

zeharka eragiten badio, kontuan hartu beharko ditu urriaren 16ko 215/2012 Dekretuan 

ezarritako gidalerroak, erregulazioak eta zehaztapenak. Dekretu horrek kontserbazio bereziko 

eremu izendatzen ditu eskualde biogeografiko atlantikoko hamalau ibai eta estuario eta haien 

kontserbaziorako neurriak onartzen ditu (Hirigintza Arauen I. eranskina).   

 

3. Eremuan eraikitzeko eta baimendutako erabilerak ezartzeko baldintza 

arautzaileak: 
 
3.1 Nekazaritza eta abeltzaintzako ustiaketako erabilerak 
 

Izaera hori dute halabeharrez landa-ingurunean ezarri beharrekoak diren nekazaritzako 

erabilerek – era guztietako landareen laborantza eta ekoizpena, basogintzakoa izan ezik– eta 

abeltzaintzako eta animalia-ekoizpeneko erabilerek –era guztietako animaliak haztearekin 

eta zaintzearekin lotutako jarduerak–. 
 

Ondorengo bi kategoriak bereizten dira: 
 

 - Nekazaritzako ustiakuntza arrunteko erabilerak. 
 

- Profesionalizatu gabeko nekazaritza eta abeltzaintzako ustiakuntzako erabilerak. 
 
3.1.1 Nekazaritza ustiategi komunen erabilerak 
 
3.1.1.1 Definizioa: 
 
Hein batean edo erabat profesionalizatutako langileak dituzten ustiategiak dira, Plan 

Orokorrak ezartzen dituen betekizunez gain, betiere ustiategi gisa ekonomiko bideragarriak 

izateko gutxieneko dimentsio produktiboak dituztenak, Gipuzkoako Foru Aldundiko 

Nekazaritza Departamentuak, edo eduki horietan ordezkatuko duen erakundeak, 

ezarritakoaren arabera. 
 

Alde horretatik eta oro har, nekazaritza ustiategi komun berri edo aurretik baden bati lotuta 

eraikin berriak ezartzeko beharrezkoa izango da, aldez aurretik, aipatu erakunde horrek 

egiaztagiri bidez ziurtatzea haren jabeak nekazaritza eta abeltzaintza arloko ekoizleak direla, 

ustiategiak kasu bakoitzean eskatutako gutxieneko neurri eta, ekoizpenaren aldetik, 

bideragarritasun baldintzak betetzen dituela, eta instalazioak kasu bakoitzean aplika 

daitekeen indarreko araudira egokitzen direla. 
 

Baserritzat nekazaritza eta abeltzaintza erabilera integralaren oinarrizko ustiapen unitatea 

hartzen da, udalerriko landa lurraldea ustiatzeko eredu tradizionala den aldetik. 
 

3.1.1.2 Gutxieneko lurzatia: 
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Nekazaritza ustiategi berri bat ezartzeko lursailaren gutxieneko hedadura erabakitzeko, 

indarreko legedian xedatutakoa kontuan hartuko da, hala nola arlo horretan lursailaren 

gutxieneko hedadura erabakitzeko, indarreko legedian xedatutakoa kontuan hartuko da, hala 

nola arlo horretan eskumena duen administrazioko erakundeak kasu bakoitzean esaten 

duena –Gipuzkoako Foru Aldundiko Nekazaritza Saila, edo zeregin horietan haren lekua 

hartzen duen erakundea–. 
 

Horri gagozkiola, ekarritako lursailak etenak izan ahal izango ditu, eta lurzoru hiritarrezin 

gisa sailkatutako lurrak barneratu, erabilera orokorreko hainbat zonatan kokatuta. 
 

Nolanahi ere, baimendutako eraikin eta instalazio berriak eraikitzeko, nahitaezkoa izango da 

plan honetan kasu bakoitzerako gutxieneko lursailari dagokionez ezarritako baldintza 

betetzea. 
 

3.1.1.3 Eraikuntzako eta hirigintzako baldintza orokorrak 
 

A.- Baserriak edo aurretik badiren ustiategiei lotutako eraikinak finkatu egiten dira, 

gehigarrizko eraikinak egitea baimentzen da, eta horiek aipatu eraikinaren barruan edo hari 

atxikita jarriko dira, harekin ondo ematen duten materialak eta irtenbide arkitektonikoak 

erabiliz, edo bakartuta, proiektatutako instalazioen funtzionaltasuna dela-eta beharrezkoa 

bada. 
 

Handitze gorputzen garaiera ez da izango jatorriko eraikinaren batez bestekotik gorakoa, eta, 

betiere, landaz besteko erabileretarako eraikinentzat oro har erabakitako gehieneko garaiera 

eta profil mugak bete beharko dira. 
 

Dauden eraikinen finkapenak lotuta dakar, alde batetik, haiek osorik zaharberritzeko edo 

berritzeko aukera, are ordeztekoa ere, eta, bestetik, oro har, txabolak, eranskin prekarioak, 

estalpeak eta abar kentzeko beharra,, eraikin eta ingurune osoaren itxura eta irudi orokorra 

hobetzeko. 
 

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

 

C.- Eraikuntza berriak eraikitzen direnean, jarduketaren sustatzaileak Gipuzkoako Foru 

Aldundiko nekazaritza arloko eskudun departamenduaren aldeko irizpena beharko du, 

Lurzoru Urbanizaezinetako jarduketa eta lizentzia kontuak koordinatzen dituen azaroaren 

24ko 82/1998 Foru Dekretuan ezarritakoaren arabera; irizpen hori behar du, gainera, 

lizentzia eskuratu aurretik eta beharrezkoak izan daitezkeen gainerako baimenak gorabehera. 
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3.1.1.4 Nekazaritza eta abeltzaintza ustiategi komun berrienezarpena: 
 

A.- Nekazaritzako ustiategi komun berria ezartzeko, indarrean dagoen legerian xedatutakoa 

eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Nekazaritza Sailak edo hura ordezten duen erakundeak 

ezarritakoa bete behar da. Ezarpen hori egiteko, lehendik dauden eraikuntzak hartuko dira 

erreferentziatzat. 
 

B.- Ezarpen berriko nekazaritzako ustiategi arrunt berri bati lotutako nekazaritzako eta 

abeltzaintzako eraikuntza berriak eraikitzeko, aipatutako eraikuntzetarako lehenengoz 

erabiltzeko lizentzia eman aurretik, beharrezko eskakizuna izango da ustiategia exijitutako 

produktibitate- baldintzekin martxan jartzea. 
 

3.1.1.5 Nekazaritza eta abeltzaintza ustiategi komunen osagarrizko bizitegi erabilerak: 
 

A.- Landa-parkearen eremuaren barruan ez da baimentzen etxebizitza-eraikin berririk 

eraikitzea.Lehendik daudenak ordezteko bakarrik ematen da etxebizitza-eraikin berriak 

eraikitzeko baimena. 
 

B.- Ustiategi bakoitzean dagoen etxebizitza osagarrien kopurua finkatzen da, baldin eta 

etxebizitza horiek dagokien udal lizentzia edo baimena badute. 
 

C.- Bizitegi-erabilera duten eraikuntza bat edo bi dituzten eta lehendik dauden nekazaritzako 

eta abeltzaintzako ustiategietan, honako jarduketak baimentzen dira: 
 

a. Lehendik badauden eta finkatu diren baserriak birgaitzeko eta hobetzeko obrak 

baimenduko dira, hau da, finkatzeko, birbanatzeko, zerbitzuak hobetzeko, 

zaharkitutako erabilerak edo egoitza jarduerarekin bateragarriak ez diren 

erabilerak aldatzeko, eta abarretarako obrak, baldin eta jatorrizko eraikinaren 

konstante geometrikoak (okupazioa, profila, estalkiaren malda eta abar) 

mantentzen badira, eta betiere, egingo diren aldaketa horiek ez badute eragingo 

lehengo baserriak izan ditzakeen balio arkitektoniko, historiko edota etnografiko 

elementuetan. 
b. Erregistroan banaketarik egin gabe, eta lehendik zegoen etxebizitza kopuruaren 

arabera, bi (2) etxebizitza ezarri ahal izango dira 300 m²(t)-tik gorako sabai 

azalera duten eraikinetan, eta hiru (3) etxebizitza azalera hori 500 m²(t)-tik 

gorakoa dutenetan.Ondorioz ezartzen diren etxebizitzen batez besteko tamaina 

150 m²(t)-koa izango da, etxebizitzaren erantsitako edota osagarri diren 

erabilerak zenbatu gabe, eta 120 m²(t)-tan ezarrita etxebizitzaren gutxieneko 

tamaina. 
Horretarako ez dira kontuan hartuko ez bordak edo eraikinetik bakartutako 

erantsiak, ez gaur egun etxebizitza erabilera ez duten hari atxikitakoak, eta, 

etxebizitza kopuru handiena egokitzen denean, erantsitako horiek eraistea 

aurreikusten duen proiektu egokia aurkezteko eskatuko da. 
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c. Beharrezko diren eraberritze eta birgaitze lanen munta handiagoa edo txikiagoa 

gorabehera, etxebizitza horiek guztiak aurretik badiren eraikinetan egokitu 

beharko dira. 
d. Eraikin horiek ezin izango dira handitu, honako kasu hauetan izan ezik: 

 Egoitza erabilerako eraikinak guztira 150 m2(t) baino gutxiagoko azalera 

badu, muga horretara arte handitu ahal izango da.Horrelakoetan, gehienez 

etxebizitza bat (1) gaitu ahal izango da. 
 Baldin eta ustiategiaren titularrek betetzen badituzte ustiategiari lotetsitako 

bi (2) etxebizitza baimentzeko bete behar diren baldintzak, eta eraikuntzaren 

azalera 300 m2(t) baino gutxiago bada, dagoen eraikina aipatutako mugara 

arte handitu ahal izango dute. 
 Etxebizitzak, jarduera justifikatzen duen ustiategiari lotetsiak geratuko dira, 

lurzati hartzailean txertaturik, eta hor ez da inolako bananketarikonartuko. 
 Jarduera hartuko duen lurzatiak 10.000 m2-ko azalera izango du gutxienez. 
 Profilari, lerrokadurei eta eraiki beharreko atal berriaren tratamendu 

arkitektonikoari dagokienez, lehengo eraikinaren ezaugarrietara egokituko da, 

bai ezaugarriz bai osaketaz, eta handitzeak ez du profila nabarmen aldatuko. 

Edozein kasutan ere, atal berri hori landa ingurunean ohikoa den eraikuntza 

eta materialetara egokituko da. 
 Handitzeak gehienez har dezakeen azalerak ez dio 50 m2-tik gora erantsiko 

handitutako solairuari, eta bertan, azalera ireki eta itxi guztiak konputatuko 

dira.Baserria bi (2) etxebizitzakoa bada, aipatutako eskubide hori etxebizitza 

bakoitzari dagokiola ulertuko da. 
 Handitzeko premia behar beste arrazoitu beharko da, nekazaritza eta 

abeltzaintzako ustiategiak berak dituen premien arabera; eta horretarako, 

erakunde eskudunak idatziz emandako txostenean ezarritako eskakizunak 

hartuko dira oinarri.Etxebizitza hori, ustiategiaren titularren edo titularkideen 

ohiko etxebizitza iraunkorrerako izango dela justifikatu beharko da. 
 Handitzearen edo eraikin berriaren egokitasuna justifikatu egin beharko da, 

lehendik dagoen eraikinaren eta bere ingurunearen baldintzei eta ezaugarriei 

begira. 
 Hori ezartzetik etor daitezkeen edonolako eragin kaltegarriak aurreikusteko 

edo minimizatzeko neurriak zehaztu eta gauzatu beharko dira. 
 Handitutako atalak, kasuan kasuko indarrean dagoen legeria zein Plan 

Orokorrean ezarritako guztieneko distantziak utziko ditu mugetara, bide 

publikoetara, ibai ibilguetara, eta abarretara. 
 Alde horretatik, ez dira kontuan hartuko eraikin edo eraikuntza bloke berean, 

erregistroan ustiategiari atxikita egon gabe, zutik dauden beste etxebizitzak; 

ezta egoitza erabilerei lotuak ez dauden elementu osagarriak ere (eranskinak, 

teilapeak edota atari-aurre atxikiak). 
e. Eraikuntzaren birgaitze integrala egiten denean edo eraikuntza eraberritzen 

denean etxebizitza kopuru handiagoa ezartzeko, etxebizitza bakoitzeko bi 

aparkalekuko gutxieneko zuzkidura egokitu beharko da, eraikuntzan bertan edo 

eraikuntza kokatzen den partzelan. 
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f. Hurrengo atalean xedatutakoa bazter utzi gabe, egokitu nahi diren etxebizitzen 

kopurua edozein izanda ere, ez da baimenduko horiei lotutako lursailen bereizte 

edo zatiketarik, baldin eta horren ondorioz 40.000 m²-tik beherako azalera 

duten lursail edo finka berriak sortzen badira, beste nekazaritza eta abeltzaintza 

ustiategi batzuei atxikita daudela bermatu ezean. 
g. 40.000 m²-tik beherako azalera duten finketan dauden eraikinak finkatu egiten 

dira, baina haietan ezingo da bereizterik egin. 
h. Era berean, baimenduta dago, gaiari buruz 3.1.1.7 epigrafean eta indarreko 

legedian ezarritako baldintzetan, landa turismoko erabilerak edo antzekoak 

ezartzea eraikin horiexetan. 
i. Birgaitu, eraberritu edo handitutako baserriek, saneamendu instalazio guztiak 

behar bezala konpondu beharko dituzte, hondakin urak isuri eta araztekoak 

bezalaxe 
j. Baserri bat eraberritu, birgaitu edota handitzearen arrazoia gero azpibanatzea 

bada, etxebizitza kopuru gehiago sartzeko –nekazaritza eta abeltzaintzako 

ustiategiari lotuak egon ala ez–, eraikuntzarako eskubide oro galduta geratuko 

da, lurzorua nekazaritzarako eta abeltzaintzarako ustiatzeko behar diren 

instalazioak egiteko ez bada behintzat. Eta baserriak, bere jabetzako elementu 

guztiekin, unitate zatiezina osatuko du erregistroan.Alderdi hauek guztiak 

bidezko udal lizentzia eskuratu aurretik justifikatu beharko dira. Horretarako, 

Jabetza Erregistroak luzatutako ziurtagiria aurkeztu beharko da, udal lizentziarik 

gabe bananketarik ezin izango dela egin esaten duena. 
 
3.1.1.6 Nekazaritza eta abeltzaintza ustiapenerako eraikinak. 

 

A.- Horien artekotzat hartzen dira zuzenean nekazaritza eta abeltzaintzako ustiapen 

erabileretarako edo horien osagarri eta lagungarri diren erabileretarako eraikin finko eta 

egonkor guztiak –kortak, ukuiluak, lastategiak, siloak, nekazaritzako makineria eta 

baserriari lotutako pertsonen ibilgailuak gordetzeko eraikinak, eta abar–, etxebizitza 

izan ezik. 
 

B.- Antolaketaz kanpokotzat jotakoen salbuespen bakarrarekin, ulertuko da finkatuta 

daudela, erabilera horietarako ziren eraikinak eta Andoaingo Hirigintza Antolamendu 

Planak finkatzen dituenak.Aipatu eraikin horien finkapenak berarekin batera dakar, oro 

har, txabolak, eranskin prekarioak, estalpeak eta abar kentzeko betebeharra, eraikin eta 

inguru osoaren itxura eta irudi orokorra hobetzeko. 
 

Haiek handitzeko, aplikagarriak izango dira eraikin berrietarako ondoren ezarritako 

baldintzak, ezin betezkoak izan ezean; kasu horretan, Udalak, arrazoituta, egokitzat 

jotzen duen erabakia hartuko du. 
 

C.- Erabilera horietarako eraikin berriek, aurretik badiren nekazaritza eta abeltzaintza 

ustiategiei bezala berriei ere lotuta egonez gero, baldintza hauek bete beharko dituzte: 
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a.- Gutxieneko tarteak: 
 - Beste finka batzuetan dauden etxebizitza eraikinetara (1): 50,00 m. 
 - Landatarrak ez diren beste finka batzuetako eraikinetara (2): 20,00 m. 

- Lursailaren mugara: 10,00 m. 
 

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

c.- Gehieneko eraikuntza: 300 m²t 
 

d.- Profila (4):I 
 

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

f.- Eraikuntzaren gehieneko luzera: 20,00 m 
 

g.- Eraikuntzaren ezaugarriak: paisaiara egokitze aldera, Udalak eskatu ahal izango 

du egituran eta estalduran material jakin batzuk erabiltzeko, ingurunera hobeto 

egokitzen diren koloreak eta formak baliatzeko, are eraikina lurpean jartzeko ere. 
 

Distantzia hori bi eraikinetan aurrez aurre dauden fatxaden erdiko puntuan neurtuko 

da, eta esku-hartze bakoitzean eskatuko da dagokion lursailak gutxienez distantzia 

horren %50 bermatzeko –25 metro–. 
 

(2) Distantzia hori bi eraikinetan aurrez aurre dauden fatxaden erdiko puntuan 

neurtuko da, eta esku-hartze bakoitzean eskatuko da dagokion lursailak gutxienez 

distantzia horren %50 bermatzeko –10 metro–. 
 

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

(4) Profila solairu batez handitu ahal izango da, sestra gainean edo sestrapean, behar 

edota eskakizun tekniko bereziak daudenean tartean. 
 

3.1.1.7 Nekazaritza-turismoko erabilera: 
 

Indarrean dauden legezko xedapenetan aurreikusitako nekazaritza-turismoko erabilerak 

ezartzea baimentzen da, nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategien erabilera osagarri 

gisa. 
 

Baimena lortzeko eskudun Administrazioaren oniritzia eta aldeko irizpena, beharra eta 

egokitasuna justifikatzea eta erabilera horien ondoriozko eragin kaltegarririk ez dagoela 

egiaztatzea eskatuko da. 
 

B.- Erabilera horiek ezarriko dira horretarako egokiak diren lehendik dauden 

eraikuntzetan – zehatzago esanda, ez da baimentzen erabilera horiek bordatan, 
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etxolatan edo antzerako eraikinetan ezartzea–.Erabilera horiek ezartzeko eraitsi egin 

behar dira eraikinari atxikitako edo lotutako etxolak, teilapeak, eranskin prekarioak eta 

gainerako elementu degradatzaileak. 
 

Ustiategiaren bizitegi-erabilera hartzen duen eraikinak 300 m²(t) baino azalera 

txikiagoa baldin badauka, dagoen eraikuntza 300 m²(t)-ko muga horretaraino handitu 

ahal izango da.Handitutako zatiak artikulu honen 3.1.1.3 puntuan ezarritako baldintzak 

beteko ditu. 
 

C.- Edozein kasutan, erabilera horiek ezartzeko hirigintzako lizentzia eskatu aurretik, 

kokalekuari, irisgarritasunari, aparkalekuei, saneamenduari, tratamendu 

arkitektonikoari, ingurumeneko integrazioari eta paisaiarekiko errespetuari dagozkien 

baldintzen azterketa xehatua aurkeztu beharko da, Udalak, arrazoitutako ebazpen bidez, 

egoki derizkion baldintzak eta neurri zuzentzaileak defini ditzan. 
 
3.1.2 Nekazaritza eta abelazkuntzako erabilera profesionalizatu gabeak 
 
3.1.2.1 Definizioa: 

 

Halakotzat hartuko dira nekazaritzako ustiapen arruntzat hartzeko, Plan honek 

ezarritako bideragarritasun eta autonomia produktiboko baldintzak betetzen ez dituzten 

nekazaritzako ustiategiak. 
 

3.1.2.2 Eraikuntzako eta hirigintzako baldintza orokorrak. 
 

A.- Finkatu egiten dira dauden ustiategiei lotutako baserriak edo eraikinak, baldin eta 

ezarri ziren unean indarrean zegoen hirigintzako legeriaren arabera eraikita badaude. 
 

B.- Dauden eraikuntzak finkatzeak eraikuntza horiek erabat zaharberritzeko edo 

eraberritzeko aukera dakar berarekin, are eraikina ordeztekoa ere.Aukera horrek, aldi 

berean, etxolak, eranskin prekarioak, teilapeak eta abar kentzeko beharra dakar oro har, 

eraikuntzaren eta ingurunearen osaera eta itxura orokorra hobetzeko helburuz.Gainera, 

dauden balio arkitektoniko edo historikoa duten elementuak errespetatu behar dira, 

halakorik egongo balitz, horiek kontserbatuta edota berrerabilita. 
 

C.– Ez da baimentzen profesionalizatuak ez diren nekazaritzako ustiategi erabilerei 

lotutako eraikuntza berririk eraikitzerik, baldin eta ez bada ematen 3.1.2.4 ataleko C eta 

D hizkietan jasotako aparteko kasua. 
 

D.– Lehendik dauden eraikinak konpontzeko eta eraberritzeko obrek eraikinaren 

funtsezko ezaugarriak eta, hala badagokio, eraikinaren balio arkitektoniko edo 

historikoak errespetatu behar ditu, halakorik izango balu.Obrek kanpoko elementuengan 

eragina baldin badute, landa- eraikuntza tradizionalen berezko materialak erabiliko 

dira.Landa-eraikuntzen berezko elementutzat joko dira emokaduradun edo 
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emokadurarik gabeko harlangaitzezko hormak, edo kanpotik antzerako itxura dutenak, 

zuriz edo kolore argiz margotuak, kolore naturaleko zeramika-teilazko teilatu inklinatuak 

eta egurrezko edo antzerako itxurako egur-lanak. 
 

E.- Halaber, Plan honen 43. artikuluan ezarritako eraikuntzen kanpoaldea tratatzeko 

baldintzak aplikatu beharko dira, bai eta artikulu honen "Eraikuntzako eta hirigintzako 

baldintza orokorrak" deritzon 3.1.1.3 atalean –nekazaritzako ustiakuntza arrunteko 

erabilerei buruzkoa– ezarritako eraikuntzako eta hirigintzako baldintzak ere, kasu 

honetan baimendu daitezkeen jarduketen izaerara egokitzeko beharrezkoa den neurrian 

berregokituta. 
 

3.1.2.3 Bizitegi-erabilerak lehendik dauden eraikuntzetan: 
 

 A.- Finkatu egiten da dagoen etxebizitza kopurua, baldin eta egokitu ziren unean 

indarrean zegoen hirigintzako legeriaren arabera ezarri baziren. 
 

 B.- Finkatzen diren baserriak birgaitzeko eta hobetzeko obrak baimentzen dira; hau da, 

finkatzeko, birbanaketa egiteko, zerbitzuak hobetzeko, erabilera zaharkituak edo 

bizitegi- jarduerarekin ez oso bateragarriak direnak aldatzeko eta beste hainbatetarako 

obrak. Betiere, lehendik zegoen eraikinaren konstante geometrikoak errespetatzen 

badira (okupazioa, profila, teilatuaren malda, etab.) eta egin daitezkeen aldaketek ez 

badituzte lehendik dagoen eraikinaren balio arkitektoniko, historiko edota etnografikoko 

elementuak kaltetzen. 
  

 C.- Lehendik dauden bizitegi-eraikinetan, 300 m²(t)-tik gorako sabai-azalera duten 

eraikuntzetan bi (2) etxebizitza gehienez ezartzea baimentzen da, eta hiru (3) 

etxebizitza gehienez, azalera hori 500 m²(t)-tik gorakoa bada; betiere, erregistroko 

segregaziorik gabe eta, ondore horietarako, kontuan hartuta lehendik dagoen 

etxebizitza kopurua.Ondorioz ezartzen diren etxebizitzen batez besteko tamaina 150 

m²(t)-koa izango da, etxebizitzaren erantsitako edota osagarri diren erabilerak zenbatu 

gabe, eta 120 m²(t)-tan ezarrita etxebizitzaren gutxieneko tamaina. 
  

 Horretarako ez dira kontuan hartuko ez bordak edo eraikinetik bakartutako erantsiak, ez 

gaur egun etxebizitza erabilera ez duten hari atxikitakoak, eta, etxebizitza kopuru 

handiena egokitzen denean, erantsitako horiek eraistea aurreikusten duen proiektu 

egokia aurkezteko eskatuko da. 
  

 D.- Eraikuntzaren birgaitze integrala egiten denean edo eraikuntza eraberritzen denean 

etxebizitza kopuru handiagoa ezartzeko, etxebizitza bakoitzeko bi aparkalekuko 

gutxieneko zuzkidura egokitu beharko da, eraikuntzan bertan edo eraikuntza kokatzen 

den partzelan. 
 

3.1.2.4 Nekazaritza eta abeltzaintza ustiapenerako eraikinak 
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A.- Horien artekotzat hartzen dira zuzenean nekazaritza eta abeltzaintzako ustiapen 

erabileretarako edo horien osagarri eta lagungarri diren erabileretarako eraikin finko eta 

egonkor guztiak –kortak, ukuiluak, lastategiak, siloak, nekazaritzako makineria eta baserriari 

lotutako pertsonen ibilgailuak gordetzeko eraikinak, eta abar–, etxebizitza izan ezik. 
 

B.- Antolaketaz kanpokotzat jotakoen salbuespen bakarrarekin, ulertuko da finkatuta daudela, 

erabilera horietarako ziren eraikinak eta Andoaingo Hirigintza Antolamendu Planak finkatzen 

dituenak. 
 
C.- Lehendik zeuden baserriei lotutako nekazaritza- eta abeltzaintza-ustiategiak nekazaritza-

ustiategi komun izatera heltzen ez direnean Plan honetan eta Hiri Antolamenduko Plan 

Orokorrean ezarritakoaren arabera (nekazaritza-erabilera ez profesionalizatuak), txabola bat 

eraiki ahal izango da partzela bakoitzeko, tresnak gordetzeko edo ukuilu ez-profesional gisa 

erabiltzeko, eta, dokumentu honetan ezarritakoez gainera, beste baldintza hauek ere bete 

beharko dira:    
 

Kokalekuari dagozkion baldintzak: 
Era horretako eraikuntzak baimenduko dira soil-soilik “Nekazaritza eta abeltzaintza eta 

landazabala” kalifikazioa duten lurzoruetan, honako arau hauek ezarritako mugekin: 

artikulu honen “Plan Bereziaren zehaztapenak” atala; “Nekazaritza eta abeltzaintza eta 

landazabala” eremurako ezarritako eraikuntza-araubidea; arloko araudiak; eta 

dokumentu honetan definitutako hiri-antolamenduari gainjarritako baldintzatzaileei 

dagokien araudia.   
 

b. Lehendik zeuden eraikuntzen erabilera lehenestea: 
Eraikuntza-mota hori baimentzeko, haren beharra justifikatu beharko da; hau da, ez 

dagoela ezarri nahi diren erabilerak eta jarduerak hartuko dituen eraikinik. 
 

c. Gutxieneko lurzatia: 
Gutxieneko lurzatia laborantzako gutxieneko unitatearen araberakoa izango da 

(1997ko uztailaren 8ko 168 Dekretuaren arabera, unitate horren azalera 10.000 m²-

koa da Gipuzkoan), Plan Orokorra onartu aurretik azalera txikiagoa zuten lurzatien 

kasuan izan ezik; lurzati horietan, jarduera ezarri ahal izango da, baldin eta azalera 

2.000 m²-tik gorakoa bada.Nolanahi ere, kontuan izango da arloko araudiak ezartzen 

duena, simaurra eta minda ongarri gisa erabiltzeko gutxieneko azalerari dagokionez. 
 

d. Eraikuntzako baldintzak: 
- Lurzati jarraituaren gutxieneko azalera: 2.000 m² 
- Gehieneko sabai eraikigarriaren azalera: 8,00 m²(t). 
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- Eraikuntzaren altuera:2,50 m 
- Gutxieneko distantziak lurzatiaren mugara:5,00 m 
- Edozein eraikuntzaren gutxieneko distantzia lurzatira:50,00 m 
- Eraikuntza-ezaugarriak: 

-Ahal bada, material ez-iraunkorrak erabiliko dira, margotuak eta teilazko 

estalkiarekin, eta erraz desmuntatzeko modukoak izango dira, ahalik eta 

zimendatze txikienarekin.   
Salbuespen modura, material iraunkorrak erabili ahal izango dira haien 

eraikuntzan, behar bezala justifikatutako arrazoiengatik. 
-  Ez dute izango ez argindarrik ez hondakin-urak ebakuatzeko instalaziorik. 
- Paisaiara egokitzeko arrazoiengatik, Udalak kokapen zehatz bat ezarri ahal 

izango du, eraikuntzak ingurunean inpaktu ahalik eta txikiena izan dezan, eta 

material, kolore eta forma jakin batzuk erabiltzera behartu ahal izango du, 

egituran, fatxadan edo estalduran, ingurunera egokitzeko.   
- Txabola eraikitzeko lizentzia modu prekarioan emango da beti. 

 

D.- Plan honetan eta Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean definitutako nekazaritzako 

ustiategi arrunt izaera ez duten lehendik dauden nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategien 

kasuan, ustiategiak bizitegi-erabilera kokatzen den eraikuntza berean hartzen baditu 

abeltzaintzako erabilerak, baimendu egiten da aipatutako abeltzaintzako erabilerak bizitegi-

erabilerako eraikinetik kanpoko eraikin independente batean segregatzea, baldintza 

higieniko-sanitarioak edota bizigarritasun-baldintzak hobetzeko helburuz.Jarduketa 

horietarako honako alderdi hauek bete behar dira: 
 

a. Birkokatu beharreko erabilerak abeltzaintzako erabilerak soilik izango dira, erabilera 

horiek bizitegi-erabilera hartzen duen eraikinaren baldintza higieniko-sanitarioei eta 

bizigarritasun-baldintzei dagokienez sor ditzaketen eraginak direla eta. 
b. Eraikin beraren barruan, eraberrituta eta birgaituta, bizitegi-erabilerak eta 

abeltzaintzako erabilerak banatzeko eta, era horretan, baldintza higieniko-

sanitarioak edota bizigarritasun-baldintzak bermatzeko aukera emango lukeen 

bestelako aukerarik ez dagoela justifikatu behar da. 
c. Lekualdatu beharreko abeltzaintzako erabilerak eraikin nagusiari atxikitako eranskin 

batean kokatzen badira, abereentzako eraikin berria eraikitzeko eraitsi egin beharko 

da eranskin hori. 
d. Abeltzaintzako erabilera horiek, arrazoi higieniko-sanitarioengatik, birkokatzeko 

dagoen beharra jasota geratu behar da Lurzoru Urbanizaezinetako jarduketa eta 

lizentzia kontuak koordinatzen dituen azaroaren 24ko 82/1998 Foru Dekretuan era 

horretako lurzoruetan eraikuntza berriak eraikitzeko ezarritakoaren arabera 

Gipuzkoako Foru Aldundiko Landa-ingurunearen Garapenerako Departamenduan 

egin beharreko txostenean. 
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e. Abeltzaintzako eraikuntza berriaren sabai-azalera eraikiak bat etorri beharko du 

jatorrizko eraikinak hartzen duen abelburu kopuruarekin eta kopuru horrekiko 

proportzionala izan behar du; edozein kasutan, artikulu honen 3.1.1.6 atalean – 

nekazaritzako ustiategi arruntei lotutako nekazaritzako eta abeltzaintzako 

eraikuntzei buruzkoa– ezarritako hirigintzako parametroak bete beharko ditu. 
f. Aldez aurretik zegoena baino abelburu kopuru handiagoa ezartzea planteatzen bada, 

ustiategi-eraikuntza berria baimendu ahal izateko, beharrezkoa izango da 

nekazaritzako ustiategi komun izaera lortzea, agiri honetan zein Hiri 

Antolamenduko Plan Orokorrean ezarritakoaren arabera.Artikulu honen 3.1.1.4 

atalean ezarritakoa aplikatuko da. 
g. Nekazaritza eta abeltzaintzako eraikin berria eraikitzeko nahitaezkoa da erabilera 

horiek ezartzeko egokiak diren eraikuntzarik ez egotea aldez aurretik; lehentasuna 

emango zaio lehendik dauden eraikuntzak berrerabiltzeari edo optimizatzeari, are 

eraikuntza horiek handituta, hori egin badaiteke. 
h. “D” atalean aurreikusitako jarduketetarako nahitaezkoa da baserriari lotutako 

lursailetan dauden etxolak, teilapeak, eranskin prekarioak eta gainerako elementu 

degradatzaileak kentzea eta eraistea. 
 

3.2 Landaz besteko beste erabilerak: 
 
3.2.1 Bizitegi-erabilera autonomoak 
 

Andoaingo HAPOk finkatutako eremu barruko etxebizitzak baimentzen dira.Ez da 

baimenduko bizitegi-erabilera autonomorako eraikin berririk eraikitzea, ez eta hura ezartzea 

ere aurretik badiren eraikin finkatuetan, lehenago ez baziren erabilera 

horretarakoak.Berariaz debekatzen da hori ezartzea eraikin berrietan. 
 

Finkatutzat joko da dagoen eraikigarritasuna, atxikitako edo baserriaren hurbileko txabolei, 

eranskin prekarioei eta estalpeei lotutakoa izan ezik; horiek desagerraraztea aldez aurreko 

baldintza izango da aurretik dagoen eraikinaren edozein birgaitze jarduera zertzeko 

ere.Horietako edozein jarduera baimentzeko, nahitaezko baldintza izango da eraikinaren eta 

haren inguruaren osaera eta irudia orokorki hobetzea.Ez da baimentzen aipatu 

eraikigarritasuna handitzea. 
 
Oro har, eraikin bakoitzean gehienez bi (2) etxebizitza ezartzea baimentzen da, betiere sabai 

azalera 300 m²(t)-tik gorakoa bada, eta hiru (3) etxebizitza, azalera hori 500 m²(t)-tik 

gorakoa izanez gero.Nolanahi ere, baimen hori emateko bete beharreko baldintza izango da 

beharrezko eraikigarritasuna izatea etxebizitzaren gutxieneko neurria 150 m²(t)-koa izan 

dadin. 
 

Kopuru hori gainditzen duten aurretiko eraikinetako etxebizitza kopurua finkatu egiten da, 

betiere haiek, beren garaian, administrazio baimen egokiarekin edo egokiekin eraiki baziren, 

eraikitzeko udal lizentzia ere barne izanik, edo aspaldiko denboretatik etxebizitza erabilera 

horrekin iraun badute. 
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3.2.2 Zerbitzu-sektoreko erabilerak 
 

Ondoren azaltzen diren modalitateetan ezar daitezke erabilera horiek, soilik lehendik zeuden 

finkatutako eraikuntzetan, Plan Orokorra indarrean sartu aurretik bizitegi-erabilera edo 

bestelako erabilera nagusiak edo autonomoak zituzten eraikinetan, ez bestelako erabilera 

osagarriak zituztenetan –zehazki, ez da zerbitzu-sektoreko erabilerarik baimentzen bordatan, 

etxolatan edo antzerako eraikuntzetan–: 
 

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

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

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

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

osagarri gisa planteatzen badira. 
 

Erabilera horiek ezartzeko beharrezko zaharberritze- edota birgaitze-obrek lehendik zegoen 

eraikinaren konstante geometrikoak (okupazioa, profila, teilatuaren malda, etab.) 

errespetatuko dituzte, eta egin daitezkeen aldaketek ez dute dagoen eraikinak izan ditzakeen 

balio arkitektoniko, historiko edota etnografikoko elementuak kaltetuko. 
 

Erabilera horiek ezartzeko eraitsi egin behar dira eraikinari atxikitako edo lotutako etxolak, 

teilapeak, eranskin prekarioak eta gainerako elementu degradatzaileak. 
 

Eraikitzeko lizentzia eskatu aurretik, azterlan xehatua aurkeztu beharko da, jarduerak 

parkean izango duen kokalekua, irisgarritasuna, aparkalekua, saneamendua, trataera 

arkitektonikoa, ingurumenarekiko integrazioa eta paisaiarekiko errespetua eta beste hainbat 

alderdiri dagozkion baldintzen gainekoa, Udalak, arrazoitutako ebazpen bidez, egoki irizten 

dizkion baldintzak eta neurri zuzentzaileak defini ditzan. 
 

3.2.3 Gizarte-ekipamendu pribatuko erabilerak 
 

Gizarte-ekipamendu pribatuko erabileratzat jotzen dira titulartasun pribatu edota ondare-

jabetzako araubidean herritarren zerbitzurako garatutako jarduerak, eremuaren landa-

izaerarekin lotutako eta izaera horrekin bateragarriak diren ekipamendu soziokultural edo 

kirol-ekipamenduko modalitateetan. 
 

Ekipamendu horiek lehendik dauden eraikuntza finkatuetan bakarrik ezar daitezke, Plan 

Orokorra onetsi aurretik erabilera nagusi edo autonomoetarako erabiltzen ziren –eta ez beste 

eraikin batzuen erabilera osagarrietarako– eraikinetan.Hain zuzen ere, ez da baimentzen 

erabilera horiek bordatan, etxolatan edo antzerako eraikuntzetan ezartzea. 
 

Erabilera horiek ezartzeko beharrezko zaharberritze- edota birgaitze-obrek lehendik zegoen 

eraikinaren konstante geometrikoak (okupazioa, profila, teilatuaren malda, etab.) 
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errespetatuko dituzte, eta egin daitezkeen aldaketek ez dute dagoen eraikinak izan ditzakeen 

balio arkitektoniko, historiko edota etnografikoko elementuak kaltetuko. 
 

Erabilera horiek ezartzeko eraitsi egin behar dira eraikinari atxikitako edo lotutako etxolak, 

teilapeak, eranskin prekarioak eta gainerako elementu degradatzaileak. 
 

Eraikitzeko lizentzia eskatu aurretik, azterlan xehatua aurkeztu beharko da, jarduerak 

parkean izango duen kokalekua, irisgarritasuna, aparkalekua, saneamendua, trataera 

arkitektonikoa, ingurumenarekiko integrazioa eta paisaiarekiko errespetua eta beste hainbat 

alderdiri dagozkion baldintzen gainekoa, Udalak, arrazoitutako ebazpen bidez, egoki irizten 

dizkion baldintzak eta neurri zuzentzaileak defini ditzan, bai eta aldez aurretik plan berezi bat 

formulatzea exiji dezan, hala badagokio. 
 

4. Olazarra baserria ordezteko baldintzak 
 

Gaur egun, uholde-arriskuko eremu batean kokatuta dago Olazarra baserria, Ubaran 

errekastoa Leitzaran ibaian isurtzen den gunean hain zuzen ere. 
 

Olazarra baserria Andoaingo Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren ondare-intereseko 

elementuen katalogoan sartuta dago. 2 babes-maila dauka.Hau da, udalerri mailako interesa 

duten eraikuntzen eta elementuen artean dago; horien balio tipologiko edota arkitektonikoak 

ez dira derrigor kontserbatu behar egin daitezkeen jarduketetan.Ez da berariazko babesik 

proposatzen; hala ere, beharrezkotzat jotzen da obra horiek idatziz jasota utziko dituen 

azterketa dokumental bat aurkeztea –altxaera planimetrikoa, argazki-memoria eta idatzizko 

memoria deskribatzailea–, azpitalde horretan sartzen diren ondasunei eragin diezaieketen 

obrak egiteko edozein obra-lizentzia eman aurretik. 
Behin baino gehiagotan jasan ditu uholdeak baserriak, ibaiak gainezka egitearen 

ondorioz.Horregatik, eta egungo egoerari irtenbidea emateko helburuz, Plan Berezi honek 

baserri hori ordezteko aukera ematen du, honako baldintza hauekin: 
 

- Bizitegi-erabilerako eraikin berrirako baimen daitekeen sestra gaineko gehienezko 

eraikigarritasun gordina izango da baserriaren bolumen nagusiaren barruan eraikitako 

azalerarena, baserriari atxikitako eranskinak kontuan izan gabe. 
 

- Gainera, sestra azpian solairu bat eraikitzeko aukera baimentzen da, sestra gainean 

planteatzen den eraikuntzaren oinplanoko okupazioaren eraikigarritasun baliokidearekin. 
 

- Erdisotoko solairua bizitegi-erabilerara bideratzen bada, sestra gaineko solairu gisa 

zenbatuko da baimendutako gehienezko azalera eraikigarria eta profila zenbatzeko 

ondoreetarako. 
 

- II/I izango da baimendutako gehienezko profila 
 

- Oinplanoko gehienezko okupazioa 250 m2-koa izango da. 
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- Eraikuntzaren gehieneko altuera:9 metrokoa, eraikuntzaren edozein punturekiko bere 

fatxada guztietan.Ibilgailuentzako sotorako edo erdisotorako sarbidea kokatzen den lekuan 

soilik gainditu ahal izango da gehienezko altuera hori, salbuespen gisa. 
 

- Teilatuaren gehienezko malda: % 40 
 

- Eraikin berrian jatorrizko baserrian zegoen etxebizitza kopurua baino etxebizitza 

gehiago ezartzea baimentzen da, erregistroko segregaziorik gabe, Plan Bereziaren Seigarren 

Titulu honen 3.1.1.5 puntuan ezarritako arauen arabera.Eraikuntza berrian baimendu 

daitezkeen gehienezko etxebizitza kopurua definitzeko zenbagarria den azalera eraikia 

zehazteko helburuz, jatorrizko baserriaren bolumenaren barruan sartzen den sabai eraikiaren 

azalera soilik zenbatu ahal izango da; beraz, ezin da zenbatu baserriari atxikitako eraikuntzei 

dagokien azalera eraikia. 
 

- Nekazaritza eta abeltzaintzako erabileretarako baimen daitekeen gehienezko azalera 

eraikigarria izango da erabilera horietarako baserriari atxikita dauden eranskinei dagokien 

sabai-azalera eraikiaren berbera. 
 

- Nekazaritza eta abeltzaintzako erabilera horiek helburu horretara esklusiboki 

bideratutako eraikuntza independente batean ezar daitezke; eraikuntza hori erantsitako 

planoan mugatutako eremuan kokatu beharko da, eta honako Plan honetan eraikuntza mota 

horietarako ezarritako baldintzak bete beharko ditu.Halaber, erabilera horiek bizitegi- 

eraikinari atxikitako eraikuntza batean ezar daitezke, baldin eta ezarriko diren erabilerak ez 

badira bateraezinak eraikinaren bizitegi-erabilerarekin eta baldintza higieniko- sanitarioak eta 

bizigarritasun-baldintzak bermatzen badira.Kasu horretan, atxikitako eraikin hori bizitegi-

eraikinaren bolumetrian integratu eta bateratu beharko da, multzo osoarentzako tratamendu 

unitarioa planteatuta. 
 
- Jarduketaren sestra gaineko guztizko azalera gordin eraikigarriak ezin du gainditu 

gaur egun dauden eraikuntzen (baserria eta hari atxikitako eraikuntzak) sestra gaineko 

azalera eraikia. 
 

- Nekazaritza eta abeltzaintzako erabileretara bideratutako espazioak handitzeko 

helburuz baimendutako gehienezko eraikigarritasuna handitzeko beharra izanez gero, Plan 

honetan nekazaritza-ustiategi arrunteko erabileretarako ezarritako araudia aplikatuko da. 
 

- Baserria eta baserriari atxikitako eraikuntzak ordezteko nahitaezkoa da gaur egungo 

eraikuntzek okupatutako kokalekuaren ingurumena eta paisaia berreskuratzea. 
 

- Udalak ez du eraikin berria lehenengoz okupatzeko lizentziarik emango baserri 

zaharra eta hari lotutako etxolak, eranskin prekarioak, teilapeak eta abar eraitsi eta 

kokalekuaren ingurumena berreskuratzen eta leheneratzen den arte. 
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- Dagokion planoan mugatutako eremuan kokatuko dira eraikin berria edo berriak. 
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ZAZPIGARREN TITULUA:INGURUMENA HOBETZEKO GAINJARRITAKO 

BALDINTZATZAILEA DUTEN EREMUETARAKO ARAU PARTIKULARRAK 
 

 52. artikulua.Ingurumena Hobetzeko I Eremuari dagozkion arau partikularrak 

1. Deskribapena: 
 

Ingurumena hobetzeko I eremuak dira zuhaitzik gabeko edo zuhaizti isolatudun partzelak 

dira, Ubaran errekastoaren ibaiertz bietan –Leitzaran ibaira isuri aurretik– eta 

Ganborenaetxea baserriaren inguruetan kokatzen direnak. 
 

Oro har, Ingurumena Hobetzeko I Eremuan dauden espazioak Aralar eta Aiako Harria natura- 

espazioen indargetze-eremuaren barruan kokatzen dira.Ibai-korridore natural gisa ere 

funtziona dezakete eremu horiek, Ubaran errekastoaren eta Leitzaran ibaiaren ondoan 

kokatzen baitira.Indargetze-eremuari eta ibarbasoari jarraitutasunik ematen ez dioten eremu 

degradatuak dira; gaur egun, bazkaleku eta laborantza atlantiko gisa erabiltzen dira.Eremu 

horiek zaildu egiten dute eremu mugakideek korridore natural gisa funtzionatzea, ez baitago 

landaredia sail jarraikirik. 

 

Eremu horietarako berariazko araudiak aplikatuko dira; hala nola: 
 

- 92/43/CEE Zuzentaraua, 1992ko maiatzaren 21ekoa, Kontseiluarena, habitat 

naturalak eta basa-fauna eta –flora kontserbatzeari buruzkoa. 
 

- 16/1994 Legea, ekainaren 30ekoa, EAEko natura babestekoa, 39. artikuluan honako 

hau dioena: 
 

“38. artikuluko lege-oinarriak betearazteko, fauna eta landarediarentzat erabateko garrantzia 

duten paisaiaren elementuen kudeaketa zuzena sustatuko da. Bereziki, egitura jarraia eta 

lerrozkoa izanik, migrazioa eta espezieen arteko trukaketa genetikoa errazten duten 

elementuena: ibaiak, zelai-mugetako sistemak, palaxuak eta beste. Edo baita elkargune 

izanik ekosistemen aniztasuna areagotu eta elkartrukaketa genetikoa errazten dutenena ere: 

hezeguneak, basotxoak eta beste”. 
 

- Lurraldea Antolatzeko Gidalerroak (LAG), EAEko Lurraldea Antolatzeari buruzko 

maiatzaren 31ko 4/1990 Legeak ezarritakoak.Lurraldea Antolatzeko Gidalerroek ondorengoa 

ezartzen dute Ingurune Fisikoa Antolatzeko Gidalerroan: 
 

“bereziki kontuan hartuko da bertako zuhaiztien kontserbazioa”.Honako behar hau ere 

adierazten da: “habitaten arteko konexiorako korridore ekologikoak zaintzeko eta 

leheneratzeko beharra, elkartrukaketa genetikoa berma dezaten”.Faunaren tratamenduari 
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dagokionez, “faunaren zirkulazio librea galarazten duten oztopo artifizialak sortzea 

saihestuko da”. 
 

- 7/2006 Foru Araua, urriaren 20koa, Gipuzkoako mendiei buruzkoa.Ondorengoa 

ezartzen du 90. artikuluan: 
 

“2.- “Basoko espezieak erabiliz basoberritze lanak egin nahi dituen mendi jabe orok Baso 

Administrazioaren baimena eskatu beharko du.Eskaera horretan Gipuzkoako Agrologia 

Motetako Mapari dagokion jarduera azalera adierazi beharko da, baita poligonoaren eta 

lurzatiaren katastroko erreferentzia ere, Nekazaritza Ustialekuen Erroldan jasota dagoen 

moduan; erabiliko den espeziea edo espezieak zehaztuz.” 
 

“4.- “Basoberritze lanetarako lur sailak prestatzeko erabiliko den makineria autopropultsatua 

lan horietarako baimendutako enpresen erroldan izena emanda dagoen enpresaren batek 

kudeatutakoa izango da eta Gipuzkoako mendien ezaugarrietara egokituta egongo 

da.Makineria baldintza atmosferikoak aldekoak direnean bakarrik erabiliko da mendiari, 

bideei eta komunikabideei kalterik ez eragiteko”. 
 

“5.- “Tratamendu fitosanitarioetan erabiliko diren gai kimikoak legediak homologatu eta 

baimendutakoak izango dira eta baimendutako neurri eta moduan aplikatu beharko dira; 

tratamendu fitosanitarioetan lehentasuna eman beharko diete produktu biodegradagarriei 

eta ekologikoei.” 
 

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

dira: 
 

“Basoberritze lanak egiten direnean, zuhaiztien eta finka mugakideen artean utzi beharreko 

tarteen arauak hartu beharko dira kontuan. Hala, bi aldeek ados jarrita bestelakorik erabaki 

ezean eta inguru horretan ohiturazko ordenantzak edo usadioak ez badaude, zuhaitzak 

ondoko finken mugatik gutxienez ondorengo tartea utzita aldatu beharko dira: 
 

Baso-landaketen artean: 2 metro. 
 

b) Muga denean baratza, larre edo fruitu arboladiekin: 
 

1.–Eucalyptus generoko espezieak: 6 metro. 
 

2.– Gainerako hostozabal-espezieak direnean: 4 metro. 
 

3.– Koniferoak edo erretxinadunak direnean: 3 metro. 
 

 c) Muga denean landa-etxe edo nekazaritza-erabilerako beste eraikinekin: gutxienez 

40 m lineal eraikinetik”. 
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2. Plan Bereziaren zehaztapenak: 

- Lehendik dauden elementuak kontserbatzea edota leheneratzea; hala nola, 

landaresiak, zuhaiztiak, ibarbasoak, etab. 

- Lehentasuna emango zaio bertako espeziez osatutako masak kontserbatu, 

leheneratu eta hobetzeari. 

- Edozein landare-espezie inbaditzaile kentzea. 

- Fauna-espezieen mugimendu naturala galarazten duen edozein oztopo artifizial edo 

itxitura kentzea. 

- Oztopo artifizialak jartzea saihestuko da. 

- Plan Orokorrean, honako Plan Berezi honetan, uraren arloan indarrean dagoen 

legerian eta eskualde biogeografiko atlantikoko hamalau ibai eta estuario 

Kontserbazio Bereziko Eremu izendatzen eta kontserbazio-neurriak onartzen dituen 

urriaren 16ko 215/2012 Dekretuan (Leitzaran Ibaia KBE –ES2120013–) ezarritako 

baldintzak eta zehaztapenak betetzen ez dituzten lehendik dauden etxolak eta 

eraikuntza prekarioak kentzea, bereziki Ubaran errekastoaren eskuineko ibarrean 

daudenak, Olazar parean. 

3. Erabiltzeko araubidea: 

-Baimendutako erabilerak: 

- Bertako zuhaitz-espezieak landatzea. 

- Espezie aloktonoz osatutako landaresiak, zuhaiztiak eta abar ordeztea, bertako 

espezieak jarrita. 

- Ingurumena kontserbatzea eta hobetzea. 

- Bere berariazko balioekin lotutako jarduera zientifikoak eta zabalkunderako 

jarduerak. 

- Sasiarteak suteak prebenitzeko neurri gisa soilik garbitu ahal izango dira, dauden 

zuhaitz- formazioak birsortzeko edo landaresiak mantentzeko. 

- Nekazaritzako erabilera. 

-Debekatutako erabilerak: 



 
 

ANDOAINGO UDALA 

   
 

 
Andoaingo Nu.02 “Leitzarango Landa Parkea” Eremuaren Antolamenduko Plan Bereziaren 1. Aldaketa 137 
Testu Bategina   
   

- Bide-azpiegitura edo azpiegitura hidrologiko berriak, mea ateratzeko areak eta hiri- 

eta industria-asentuak jartzea. 

- Debekatuta dago zuhaitzak eta zuhaixkak moztea edo ateratzea. 

- Debekatuta dago landaresi biziak eta mugak kentzea edo degradatzea, bertako 

espeziez osatuta daudenean. 

- Landaresi biziak mantentze aldera, debekatuta dago horiek inaustea martxoaren 

30etik uztailaren 31ra arte, ugalketa-garaian dauden hegaztiei sor dakizkiekeen 

eragozpenak murrizteko helburuz. 

- Debekatu egingo da koniferoak eta bestelako baso-espezie exotikoak landatzea, 

zatikatzea eta isolamendua murrizteko eta biodibertsitatea hobetzeko. 

- Fauna-espezieen mugimendu naturala galarazten duen edozein oztopo artifizial edo 

itxitura jartzea. 

- Zerbitzu-sektoreko erabilerak 

- Baratzeak eta nekazaritzako erabilerako etxolak. 

- Gainerakoak. 

 

 53. artikulua.Ingurumena Hobetzeko II Eremuari dagozkion arau partikularrak 

1. Deskribapena: 
 

GI-3091 errepidearen alde bietako eremu degradatua, Olazarreko aparkalekua igaro ondoren 

eta Erdiko Borda eta Sagamuño baserrietara doan bidea baino lehenago.Artifizialdutako 

eremua da, zuhaiztirik gabea eta nahikoa bertan behera lagatakoa.Gainera, murriztua dauka 

paisaiaren kalitatea. 
 

2. Plan Bereziaren zehaztapenak: 
 

 - Paisaiarekiko inpaktua murriztea. 
 

- Eremuaren nekazaritza-balioa indartzea, lurzoruaren nekazaritzarako gaitasuna 

hobetuta. 
 

3. Erabilerako baldintzak: 
 

-Baimendutako erabilerak: 
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- Nekazaritzako jarduerak eta, jarduera horrekin bateragarriak izanik, nekazaritzako 

ekosistemak eta paisaiak zaindu direla ziurtatzen duten jarduerak. 
 

- Ingurumena kontserbatzea eta hobetzea. 
-Bordatxiki baserrian, baimendu egiten dira nekazaritzako eta abeltzaintzako 

erabilerako eremuan eta landazabalean finkatutako eraikuntzetarako oro har 

baimendutako erabilerak eta esku-hartzeak 
 

-Debekatutako erabilerak: 
 

- Kokatzen den eremu xehaturako ezarritakoak. 
 

- Obra-hondakinak edo hondakin geldoak botatzea edo isurtzea.Salbuetsita dago 

lurrak isurtzea, lurjabeak eskatzen duenean, lurraren ezaugarriak berreskuratzeko 

edo hobetzeko helburuz, gero lur horiek nekazaritzarako eta abeltzaintzarako 

erabiltzeko. 
 

- Nekazaritza-balioa murrizten duten edo paisaiarengan inpaktua duten bestelako 

erabilerak eta jarduerak. 
 

 54. artikulua.Ingurumena Hobetzeko III Eremuari dagozkion arau partikularrak 

1. Deskribapena: 
 

Goiburu auzoan Robiniapseudoacacia espezieko basoa dago, eta baztertu egiten ditu bertako 

beste espezieetako zuhaiztiak.Leitzaran ibaiaren meandroetako baten ezkerreko ibaiertzean 

dago, Andoaingo herri-gunera iritsi baino lehenago.Espezie hori ibarbasoekin lehiatzeko gai 

da eta, batez ere, haltzadiak dira espezie horren gaitasun inbaditzaile ezagunaren kalterik 

handiena jasaten duena; baita, jakina, baso-eremuetako beste espezie batzuek ere. 

 

Besteak beste, Gipuzkoako mendiei buruzko urriaren 20ko 7/2006 Foru Araua aplikatuko da. 
 

2. Plan Bereziaren zehaztapenak: 
 

- Bertako flora indartzea, Robiniapseudoacacia espezie inbaditzaileak eragiten duen 

biodibertsitatearen galera saihesteko helburuz eta, era horretan, erkidegoaren 

intereseko habitaten kontserbazio-egoera hobetuz. 
 

- Gaur egun dagoen Robiniapseudoacacia basoa progresiboki ordeztea. 
 

- Eremua progresiboki birlandatzea bertako askotariko espezieekin. 
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- Sega-belardiak garatzea malda txikiagoko goiko aldean. 
 

3. Erabilerako baldintzak: 
 

-Baimendutako erabilerak: 
 

- Ingurumena kontserbatzea eta hobetzea 
 

- Espezie inbaditzaileak desagerraraztea 
 

- Birlandaketak egitea bertako espezieekin 
 

-Debekatutako erabilerak: 
 

- Aurreko ataletan jasotzen ez direnak eta, zehazki, honako hauek: 
- Espezie inbaditzaileen hedapenari bide ematen dion edozein ekintza edo 

jarduera. 
 

- Azpiegiturak eraikitzeko eta ezartzeko edozein prozesu. 
 

- Baliabide edafikoak eta bestelako ingurumen-baliabideak errespetatzen ez 

dituzten espezie inbaditzaileak desagerrarazteko ekintzak. 
 

Berreskurapena lortzeko arrakasta aukeratutako espezieetan, landatze-sisteman eta egiten 

den jarraipenean oinarrituko da batez ere. 
 

Birlandatzen hasi aurretik, eremuaren baldintzen azterketa egin beharko da, dagoen maldari, 

orientabideei, ezaugarri edafikoei, eguzki-erradiazioari, prezipitazioei, tenperaturei eta 

bestelako klima-faktoreei dagokienez –izozteak, hezetasuna, etab.–; horri esker, lursaila area 

homogeneotan banatu, espezie inbaditzaileak desagerrarazteko prozesurik egokiena zehaztu 

eta area bakoitzerako bertako espezierik egokiena aukeratu ahal izango da. 
 

Espezie inbaditzaileak desagerrarazteko erabiltzen diren teknikek ahalik eta gehien 

errespetatu behar dute lurzorua; inpakturik txikiena duten metodoak aplikatuko 

dira.Mozketa-faseak ikuskatu behar dira, lurzoruarengan ahalik eta kalterik txikiena eragiten 

dela bermatzeko eta espezie inbaditzailea gaur egun kolonizatu gabe dituen beste eremu 

batzuetara hedatu ez dadin. 
 

Birlandaketarekin hasi aurretik, lurzorua prestatu behar da, lurraren egitura eta baldintza 

hidrologikoak hobetzeko, sustraiak lurrean ondo sartzeko eta landatze-operazioak errazteko 

helburuz. 
 

Basoberritze lanetarako lur sailak prestatzeko erabiliko den makineria autopropultsatua lan 

horietarako baimendutako enpresen erroldan izena emanda dagoen enpresaren batek 
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kudeatutakoa izango da eta birlandatu beharreko eremuaren ezaugarrietara egokituta 

egongo da.Makineria baldintza atmosferikoak aldekoak direnean bakarrik erabiliko da 

mendiari, bideei eta komunikabideei kalterik ez eragiteko. 
 

Ondoren, bertako espezierik egokiena edo egokienak landatuko dira.Ibaitik hurbileneko 20 

metroko zerrendan, ibarbasoetan berezkoak diren espezieak erabiliko dira.Itxura oneko aleak 

erabili behar dira, birlandaketa arrakastatsua izan dadin.Tarte egokia mantendu behar da 

landatuko diren aleen artean.Gutxieneko tartea errespetatu behar da mugakide diren zelai 

eta laborantzekiko, bideekiko, aireko argindar-lineekiko eta beste hainbatekiko ere. 

Gipuzkoako Mendiei buruzko urriaren 20ko 7/2006 Foru Arauak ondorengo gutxieneko 

tarteak ezartzen ditu: 
 

91. artikulua:“Basoberritze lanak egiten direnean, zuhaiztien eta finka mugakideen 

artean utzi beharreko tarteen arauak hartu beharko dira kontuan. Hala, bi aldeek 

ados jarrita bestelakorik erabaki ezean eta inguru horretan ohiturazko ordenantzak 

edo usadioak ez badaude, zuhaitzak ondoko finken mugatik gutxienez ondorengo 

tartea utzita aldatu beharko dira: 
 

Baso-landaketen artean: 2 metro. 
 

b) Muga denean baratza, larre edo fruitu-arboladiekin: 
 

1.–Eucalyptus generoko espezieak: 6 metro. 
 

2.– Gainerako hostozabal-espezieak: 4 metro. 
 

3.– Koniferoak edo erretxinadunak: 3 metro. 
 

c) Muga denean landa-etxe edo nekazaritza-erabilerako beste eraikinekin: 

gutxienez 40 m lineal eraikinetik”. 
 

Beharrezko neurriak hartu behar dira lurra trinkotu ez dadin eta Robiniapseudoacacia 

espeziea kentzeko eta bertako espezieak landatzeko makineriaren erabileraren ondoriozko 

ezusteko isurketagatik lurzorua kutsa ez dadin. 
 

Tratamendu fitosanitarioak egitea beharrezkoa balitz, gai kimikoak legediak homologatu eta 

baimendutakoak izango lirateke eta baimendutako neurri eta moduan aplikatu beharko 

lirateke; tratamendu fitosanitarioetan lehentasuna eman beharko diete produktu 

biodegradagarriei eta ekologikoei. 
 

Birlandaketa-fase bakoitzaren ondoren, jarraipen ekologikoa egin behar da, landatutako 

espezieen biziraupena eta hazkunde-egoera ebaluatzen eta partzelan berriro 

Robiniapseudoacacia espeziearen presentzia antzematen lagunduko duena.Zerrenda 

bakoitzaren birlandaketaren ondorengo emaitzak ez badira esperotakoak, neurri 
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zuzentzaileak ezarri eta oraindik esku hartu ez den zerrendetan beste metodo bat 

aplikatzearen komenigarritasuna edo ez ebaluatuko da. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andoain, 2019ko uztaila 
 
 
 

Administrazio orokorreko teknikaria,    Udal arkitektoa, 
 

 

 

 

Stua.:María Uriarte Zurikarai    Stua.:Xabier Intxaurza Hernández 
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