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1. SARRERA
Garapen Iraunkorrerako Euskal Ingurumen Estrategian (2002-2020) eta Ingurumen
Esparru Programan ezinbestekotzat jotzen da lurralde politikan Ingurumena kontuan
hartzea EAEn Iraunkortasunari dagokionean aurrera egiteko, horregatik honako
konpromisoa hartzen du: “2003 tik aurrera egin edo errebisatzen diren Gobernu,
Diputazio Foral, Mankomunitate zein Udaletako plan berri eta programetan txertatzea
Ingurumen Esparru Programan agertzen diren Iraunkortasunerako helburu eta
irizpideak, prozedura espezifikoak erabiliz, planifikazio zein diseinuaren hasieran
neurturik.”

Euskal Ingurumena Babesteko 3/98 Legeak dioenarekin bat eginez (3/98, 43, 46, 50
artikuluak eta bosgarren xedapen iragankorra), prozedura espezifikoa finkatzen da
Uztailak 20ko 183/2003 Dekretuaren onespenarekin, bertan arautzen da ingurumeneko
eraginaren ebaluazio bateratuaren prozesua, eta baita ere esparru honetako erkidegoko
jarraibideak (2001/42/CE Zuzentaraua, Europako Parlamentuak 2001eko ekainaren
27an emana, plan eta programa batzuek ingurumenean dituzten ondorioak
ebaluatzekoa).

IEEBaren azterlanak Uztailak 22ko 183/2003 Dekretuarekin bat datorren edukia
garatzen du, eta bertan erregulatzen da Ingurumenaren Eraginaren Ebaluazio
Bateratuaren prozedura.

1.1. AURREKARIAK
2007ko martxoan eman zitzaion hasiera Ingurumenaren Eraginaren Ebaluazio
Bateratuaren prozesuari. Hasteko, udalerriko Ingurumenaren Diagnostikoa egin zen,
plangintzaren ingurumen-arloko irizpideak eta helburuak ezartzeko tresna gisa. 2007ko
maiatzean Aurrerapen faseko Ikaztegietako Hiri Antolamendurako Plangintza
Nagusiaren Ingurumenaren Eraginaren Ebaluazioari buruzko azterlana idatzi zen.
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2007ko azaroaren 30ean, berriz, Ikaztegietako HAPNaren Ingurumenaren Eraginaren
Aurretiazko Txostena jaulki zuen Garapen Iraunkorrerako Departamentuak.

Ingurumenaren Eraginaren Ebaluazio Bateratuari buruzko Azterlan honek, beraz,
Aurretiazko Txosten horren zehaztapenei erantzuten die, eta Hasierako Onarpenerako
hirigintza-dokumentuaren edukira eta iritsierara egokitzen da.

1.2. IDAZLARI TALDEA
Ikaztegietako Hiri Arauketarako Plan Nagusiaren (hasierako onespena) Ingurumenaren
Eraginaren Ebaluazio Bateratuaren Ikerketa garatzeko Ekos Estudios Ambientales
S.L. enpresak talde bat jarri du lanean, Antonio Bea Biologia Doktorea zuzendari
duela.

Taldea

hurrengo partaideekin osatzen da: Ismael Ortega, Geologia Lizentziatua,

Ezaugarri Geofisikoen alorrean lan eginez, Itziar Izagirre, Ingurumeneko Zientzietan
Lizentziatua,

Ezaugarri Geofisikoen, airearen kalitatearen eta egoera fonikoaren

alorrean lan eginez . Baita ere Leire Retegi, Ingurumeneko Zientzietan Lizentziatua,
Ezaugarri Geofisikoen, nekazaritza baliabideen, Hiri Zabor Solidoen, Ura eta
Energiaren eta Mugikortasun zein Ezaugarri Juridiko Administratiboen alorrean lan
eginez. Amanda Seoane, Geografian Lizentziatua, Sozioekonomiaren alorrean lan
eginez,

Iñaki

Olano

eta

Yves

Meyer

Biologian

Lizentziatuak,

Ezaugarri

Naturalistikoen alorrean lan eginez eta Ana Herreras, Biologian Lizentziatua, Ezaugarri
Estetiko-Kulturalen alorrean zein Ezaugarri Sozioekonomikoen alorrean lan eginez.

Delineaketa lanak Eduardo Etxenike, Industria-Maisuak egin ditu.
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2. IKAZTEGIETAKO
DESKRIBAPENA

HAPN-AREN
ETA

BERAUEK

HELBURU
LORTU

ESTRATEGIKOEN
AHAL

IZATEKO

ALTERNATIBAK
2.1. JARDUKETA-EREMUA ETA EPEA
Ikaztegietako HAPNaren jarduketa-eremua Ikaztegietako udalerria da.

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren barnean Ikaztegietako udalerriaren kokapena

Ikaztegietako Hiri Antolamendurako Plan Nagusiak ez du epe finkorik, baina
orientatzeko 8 urte inguru.

2.2. PLANEKO HELBURU ESTRATEGIKOEN AZALPENA, INGURUMEN
IZAERA DUTEN HELBURUEN AIPAMEN ZEHATZAREKIN
Hauek dira Ikaztegietako HAPNan planteatutako irizpideak eta helburuak:

-

Etxebizitza-garapenek iraunkortasun-irizpideak beteko dituzte hainbat
arlotan, hala nola efizientzia energetikoan, ingurune-zarataren eragina
kontrolatzean, mugikortasun murritza duten pertsonen irisgarritasunean eta
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lurzoru iragazgaitzen proportzioan, betiere lurzoruen funtzionaltasunaren
arabera.
-

Etxebizitza-garapenek lurzorua alferrik erabiltzea saihesteko dentsitatea
izango dute. Dena den, garapen horiekin lotuko diren kalitateko behar
besteko espazio libreak izango dituzte.

-

Etxebizitza-garapenek sistema orokor berriak garatzeko aukera emango
dute –aurreko Arau Subsidiarioek aurreikusten ez zituztenak–, eta
erabilera-nahasketa egokia ahalbidetuko dute (ekipamenduak, merkataritzaerabilera, ostalaritza-erabilerak, jarduera ekonomiko bateragarriak).

-

Populazio-sektore guztiek etxebizitza eskura dezaten erraztuko da, eta,
horretarako, etxebizitza libreen, babes ofizialeko etxebizitzen eta
etxebizitza tasatuen ehuneko egokiak finkatuko dira.

-

Kalitateko udalerria lortzea, baita kalitateko ingurune naturala eta hiriingurunea ere.

2.3. MARKATUTAKO HELBURUAK LORTZEKO KONTSIDERATU DIREN
AUKERAK PLANA GARATU BITARTEAN
Ikaztegietako Hiri Antolamendurako Plangintza Nagusia idatzi duen taldeak
proposatutako hirigintza-eredua nabarmen aldatu da Udalak udalerriko hirigintzaantolamenduko jardun-ildo nagusiak ezarri zituenetik.

Hasiera batean planteatutako hirigintza-ereduak (Aurrerapena) gero eta lurzoru natural
gutxiago okupatzearen alde egin du. Gauzak horrela, Hasierako Onarpeneko
dokumentuan ez da hirigintza-erabileretarako beste lurzorurik sailkatu.
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2.3.1. Etxebizitzarako lur aukerak
Aurrerakina idazteko fasean bi alternatiba hartu ziren kontuan, eta Aurrerapenaren
dokumentuan (2007ko maiatza) Beidakar eremua hartzearen alde egin zen:
∗

Artanoaldea (R1): “1. Eliza” arearen mendebalderantz hedatuko den
etxebizitza-hazkundea, Oria ibaiaren ibarrean eta gaur egun dagoen hiriehunean oinarrituta.

∗

Beidakar (R2): “2. Udaletxea” arearen ekialderantz hedatuko den
etxebizitza-hazkundea, gaur egun dagoen hiri-ehunean oinarritu eta GI2131 eta N-1 errepideen artean kokatuko dena.

Hasierako Onarpeneko dokumentuan (2008ko abuztua), etxebizitzen kopurua 99ra
murriztu da (Aurrerapenean 183 ziren), baztertu egin da Beidakarko etxebizitzahazkundea (Aurrerapenean etxebizitza-hazkundearen alternatibaren alde egin zen), eta
etxebizitza-garapen berria gaur egun dagoen hiri-ehunean –San Lorenzo eta Epak Hertell Industrialdearen artean– txertatzearen alde egin da. Horrenbestez, Hasierako
Onarpeneko dokumentuaren proposamenean ez da etxebizitza-garapenerako beste
lurzorurik sailkatu.

2.3.2. Industriarako lur aukerak
Aurrerapena idazteko fasean bi alternatiba hartu ziren kontuan, eta Aurrerapenaren
dokumentuan (2007ko maiatza) Iturriotz eremua hartzearen alde egin zen:
∗

Iturriotz: N-1 errepidea eta Trenbidearen artean

dagoen lur zatia,

topografia leuneko zelai bat hartuz, Iturriotz baserria eta Oria ibaiaren
artean.
∗

Kutturrualdea: Jada ekonomia jarduerarako dagoen lursailaren ondoan
(7. Area Kutturru), poligono honetatik abiatuta, mendi hegalean gora.
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Hasierako Onarpenaren fasean baztertu egin zen industria-garapenerako beste
lurzoruak sailkatzea.

2.3.3. Aukera desberdinen kokapena

R1

R2

I1

I2

Industriarako eta Etxebizitzarako lur aukerak Ikaztegietan, (E) etxebizitzarakoak eta
(I)Industrialak
. E1: Artanoaldea, E2: Beidakar,
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I1: Ituriotz, I2: Kutturrualdea

2.3.4. Ondorioa
Ikaztegietako plangintza berraztertzeak hasierako planteamenduak aldatu ditu, eta
antolamenduko bi eredu alternatibo eta desberdinetarantz bilakatu da: bata
espantsionistagoa, Aurrerapenekoa (2007), etxebizitza-erabileretarako (Beidakar) eta
industria-erabileretarako (Iturriotz) beste lurzoruak sailkatzen zituena; eta, bestea,
lurraldearen kontsumoaren aldetik kontserbazionistagoa, Hasierako Onarpenekoa,
hirigintza-beharren arrazionalizazioan eta jada sailkatutako hiri-lurzoruak osatzean
oinarritzen dena (ikus hiri-irudia).

2.4. PLANAREN BARRUKO PROPOSAMEN ETA EKINTZEN LABURPENA
2.4.1. Etxebizitzarako lurrak
Ikaztegietako HAPN-ak 2 eremutan 99 etxebizitza egitea proposatzen du: Area 1 Eliza
eta Area 2 Ekialdea. Bi jarduerak lur hiritar ez kontsolidatuan egingo dira. Ondorengo
taula ikusi.

Dentsitatea

Etxebizitza zenbakiak
AREA

Hedadura

Klasifikazioa
Gauregun

Berriak

Guztira

(etxebizitza/
hektareako)

AREA 1.- ELIZA

26.450 m2.

74

23

97

Hiri-lurra

36,67

AREA 2.- EKIALDEA

14.391 m2

86

76

86

Hiri-lurra

59,064

162

99

261

GUZTIRA

2.4.2. Lur industriala
HAPNan ez da beste industria-lurzorua sortzea proposatzen, gaur egun garatu gabe
dagoen lurzoruak garapen-maila handiagoa lortu arte.
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Gaur egun hutsik dauden lurzoru-erreserbak kontuan izanik, planifikatutako eta garatu
gabeko esparruetan, egokitzat jotzen dira udalerriko beharrak Hiri Antolamendurako
Plangintza Nagusian aurreikusten den horizonterako.

2.4.3. Ekipamendu komunitarioak
- Eskolarako ekipamenduak: Ikaztegietako HAPNak “1. Eliza” eremuan
irakaskuntza-ekipamendua zabaltzeko lurzorua hartu du aintzat.
- Kirol-ekipamenduak: Ikaztegietako HAPNak lehendik dauden ekipamenduak
finkatzera eta hobetzera eta ondorio horietarako lurzoruak mantentzera mugatu ditu
helburuak. Gaur egungo kirol-ekipamenduen maila eta egoera orokorra bertan bizi
den populazioarentzat behar bestekoa da, oro har.

- Asistentziako eta gizarte ongizateko ekipamenduak: Plangintza Nagusiak
Eguneko Zentroko eta Erretiratuen Etxeko beste zuzkidura bat proposatu du
Ikaztegietarako “1. Eliza” eremuan.

- Administrazio-ekipamendua: Plangintza Nagusiak udaletxea “1. Eliza” eremura
eramatea hartu du aintzat. Gaur egungo udaletxea ekipamendu administratibo eta
kulturalaren parte izango da, gaur egun Udalak eskaintzen dituen zerbitzuak
(taberna, kutxazain automatikoak, eta abar) etorkizunean hedatzen direnerako.

2.4.4. Hiritar lur-libreak
Esku-hartzeak tokiko espazio libreak leheneratzera eta berriz zuzkitzera mugatuko dira,
plaza, lorategi eta pasealeku bihurtzeko. Horrez gain, landa-lurzoruan atsedenlekuak ere
aurreikusiko dira.
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2.4.5. Garraiorako azpiegiturak
-

Trenbidea estaltzea: trenbidea estaltzea da plangintza berraztertzearen
funtsezko zutabeetako bat, horretan oinarritzen ditu etorkizuneko
aukeretako asko. Trenbidea estaltzeak baldintza akustikoak betetzeko
aukera emango du, baita hiri-ingurunerako irisgarritasunaren gutxieneko
baldintzak betetzeko aukera ere. Trenbidearen gaineko ardura duen
administrazioak (Garraio eta Herrilan Departamentuak) jakin badaki
trenbidea estaltzeko interesa, eta Udalak obrak izan zitzakeen kostuak
kalkulatzeko Aurreproiektua egin zuen. Obra horrek Ikaztegietako bi
etxebizitza-zonak elkartuko lituzke, eta erabilera publikoko espazio librea
sortuko luke bien artean. Gainera, trenbide-garraioak zona horretan
eragiten duen inpaktu akustikoa murriztuko luke.

-

Hiri-izaerarekin zuzkitzea Antzinako N-I errepidea, Ikaztegietako
GI-2131 errepidea (gaur egun San Lorenzo kalea).

2.4.6. Zerbitzuetarako azpiegiturak
a) Urari dagokionean:
-

Gaur egun dagoen ur horniduraren sarea hobetu, galerak gutxitzeko.

-

Uraren saneamendua hobetu, kontrolik gabeko isurketarik egon ez dadin.

-

Euri uren eta ur zikinen saneamendu sare bereiziak ezartzea hirigintza
garapen berrietan. Arazketarako sistema autonomo berrien ezarpena,
eraikuntza isolatu berrietan.

b) Hondakin arloa:
-

Gaikako zabor-bilketa egokirako tokiak egin, bai gaur egungo herrigunean,

bai

etorkizunean

eraikiko

diren

(etxebizitzarako zein ekonomia jardueretarako)
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gune

ezberdinetan

-

Hondakin solidoen, likidoen eta gaseosoen kontrolik gabeko isurketa
kontrolatzea.

-

Gaur egun dauden kontrolik gabeko zabortegiak leheneratzea.

-

Hiri-birgaitzearen lanen ondoriozko hondakinak egoki tratatzea.

-

Arreta berezia eskaintzea jardunak jasoko dituzten eta kutsatuta egon
daitezkeen lurzoruei, eta lehenbailehen ezaugarritzea neurriak ezarri ahal
izateko.

c) Energia arloa
-

Eraikuntza berrietan ahalik eta efizientzia energetiko eta isolamendu
akustiko handiena lortu.

2.5. BESTE

PLAN

JARRAIBIDIEAK

BATZUETAN

HARTU

DIREN

GOGOAN

HARTU

ETA

IRIZPIDE

ETA

INTEGRATZEKO

HARTUTAKO ZEHAZTAPENEN LABURPENA
HAPNan kontuan hartu eta garatzen dira Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaiertzen eta
Erreka-Ertzen Lurraldearen Arloko Plana, Zona Hezeen Lurraldearen Arloko Plana, eta
Trenbide Sarearen Lurralde Arloko Plana.

2.6. INPAKTUA ERAGIN DEZAKETEN EKINTZEN IDENTIFIKAZIOA
Inpaktua eragin dezaketen ekintzak nagusiki, obra fasean dauden lekuetan
eraikuntzarekin zerikusia dutenak dira. (lur-mugimenduak, eraispenak, belar-garbitzea,
makinen funtzionamenduak, etab).

2.7. HIRI

ARAUKETARAKO

PLAN

NAGUSIAREN

BETEARAZTEKO

FASEAK
Hiri antolamendurako plan nagusiak berak zehaztuko ditu garapen berrien betearazteko
faseak.
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2.8. HERRITARREN PARTEHARTZEA ETA ERABILITAKO PROZEDURA
Ikaztegietan herritarren parte-hartzea agerikoa izan da informazio eta diagnostikoko
prozesuan zein plangintzari buruzko edo plangintzarekin lotzen diren alderdiei buruzko
jendaurreko informazioko eta erakustaldiko arauzko aldietan.

Alternatibak eta Aurrerapena dokumentuaren jendaurreko informazioko aldian, guztira
2 iradokizun-idatzi jaso ziren (dokumentua 2 hilabetez izan zen jendaurrean,
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita).

2008ko

apirilaren 11ko Aurrerapenari egindako iradokizunen txostena txertatu zaio HAPNaren
Hasierako Onarpeneko dokumentuari. Herritarrek parte hartzeko prozesu horrek eta
bertan egindako ekarpenek arras aberastu dituzte Plangintza Nagusia egiteko lanak.
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3. HIRIA ANTOLATZEKO PLAN NAGUSIAK (HAPN) BESTE PLAN ETA
PROGRAMEKIN DUEN ELKARRERAGINA
3.1. HIERARKIA

MAILA

ALTUAGOKO

PLAN

ETA

PROGRAMEN

IDENTIFIKAZIOA
Ikaztegietako

HAPN-aren

erreferentzia

markoa

zehazteko

Lurraldearen

Antolamendurako Artezpideak (LAA) eta Lurralde Plan Partzialak ikusiko dira.
Lurraldearen Arloko Planaren kasuan, ingurumenarekin zerikusi gehien dutenak ikusiko
dira.

Hierarkikoki maila altuagokoak diren planen (LAA, LZP eta LAP) interpretazioa
Euskal Herriko Lurralde-Antolamendurako Batzordeari dagokio, hortaz Plan bakoitzeko
ordenantzak zehaztuko dira hemen.

3.1.1. Lurraldearen Antolamendurako Artezpideak (LAA)
Lurraldearen Antolamendurako Artezpideek

(Dekretu bidez onetsiak 28/1997,

otsailaren 11n) Ikaztegieta Tolosako arloaren barruan kokatzen dute. Udalaren barruan
treneko aldirietako zerbitzuaren eta AHTaren bidea zehazten dira, baita ere Euskal
Herriko hiriburuen nukleo anitzeko sistemaren oinarrizko interkonexioa.
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LAA mapa Ikaztegieta eta inguruko herriei dagokiona.

LAA mapari dagokion legenda

3.1.2. Tolosaldea arloko lurralde plan partziala (LZP)
Tolosaldeako LZP-ak Ikaztegietan honako ekintzak zehazten ditu:

-

Aduna-Ikaztegieta bide-ardatza berreskuratzea, eta tokiko irisgarritasun-sare
nagusiko bideak pixkanaka eraldatzea, hiri-zentraltasuneko ardatz edo hiri
arteko artikulazioko ardatz bihurtuz..

-

Udal babeserako eta errehabilitaziorako ekintzak.

Maila fisikoari dagokionez, lurzoru Urbanizaezinaren mapa bat eransten da LZP-tan
definitutako kategorien arabera.
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Antolamendu fisikoari dagozkion erreferentziak.
Antolamendu ereduari dagozkion kategoriak.
Tolosaldeako LZP
Dokumentu honen aurkezpen publikorako epean (2006ko otsailaren 6a) Ikaztegietako
udalak alegazio idatzi bat egin zuen. Bertan Ikaztegieta “Garapen berrirako
lehentasunezko gune” izendatzea eskatzen zen eta baita LZP-aren mapan “Etxebizitza,
Industria eta Hornikuntza” Kutturru industrialdea, P-2 poligonoa eta etorkizunean eraiki
behar diren etxebizitza guztiak gehitzea. LZP-aren idazlariek alegazioko baldintza
guztiak jaso dituzte.

3.1.3. Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaiertzak eta Errekaertzak antolatzeko
Lurraldearen arloko Plana
1998ko abenduaren 22ko 415/1998 dekretuaren bidez onartu da Euskal Autonomia
Erkidegoko Ibaiertzen eta Erreka-Ertzen Lurraldearen Arloko Plana. Ibilgu guztien
inguruan 100 metroko zabaleran da aplikagarri plan hau.
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Ingurumen aldagaiari dagokionez, Oria ibaiaren zenbait gune “Ondo kontserbatzen
den landaredia duten marjina” eta beste batzuk “errekuperaketa beharra duten marjina”
kontsideratzen dira (ikus LAP –Ingurumen osagaia-). Eskualderako garrantzia duten
tokiak direnez, marjina hauek “lehentasunezko garrantzi naturalistikoa duten zonetan
dauden marjinak” kontsideratuko dira.

Ingurumen.osagaia, EAE-ko Ibaien eta erreken ertzak antolatzeko LAP

Aldagai Hidraulikoari dagokionez Oria ibaia IV mailan dago Ikaztegietako zatian eta
bere arroak 200 eta 400 km2 artean ditu, Larrunberreka eta Aldabaerreka errekek 1 eta
10 km2 arteko arroa dute.
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Osagai hidraulikoa, EAE-ko Ibaien eta erreken ertzak
antolatzeko LAP

Hirigintza aldagaiari dagokionez, ibaiertzetan kokaturik dagoen Benta Txiki zubiak
garrantzi kulturala du.

Benta txiki zubia, Monumentu izendatua izateko proposatutako elementua, Eusko
Jaurlaritzaren Kultura Ondare Zentroaren partetik
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Hiri.osagaia, EAE-ko Ibaien eta erreken ertzak antolatzeko LAP

Edonola ere, Lurraldearen Arloko Plan honen 1. aldaketa ari dira egiten (AGINDUA,
2007ko abenduaren 10ekoa, Kantauriko isurialdeko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko
Lurraldearen Arloko Planaren 1. aldaketa behin-behinean onartu, jendaurrean jarri eta
administrazio publikoei entzunaldia eskaintzea erabakitzen duena –2008ko urtarrilaren
21eko EHAA–). 1. aldaketa horretan uholde-arriskuari buruzko maparik berrienak hartu
dira barnean, eta bere egiten dira Uren Zuzendaritzaren uholde-arriskuaren mailaren
araberako lurzoruaren erabilera-irizpideak.

3.1.4. E.A.Eko nekazaritza eta baso arloko plana
E.A.Eko nekazaritza eta baso LAPan ., Nekazaritza eta Arrantza Kontseilariak onartua
2005ko urtarrilaren 10an (BOPV 27/01/2005), Ikaztegietako udala honako ordenazio
kategoria eta baldintzatzaile gainjarrien arabera banatzen da:
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EAE-ko Nekazaritza eta basoak antolatzeko LAP

“Nekazaritza

eta

Abeltzaintzarako.

Balio

Estrategiko

Altua”

nekazaritzarako

estrategikoak diren guneak biltzen dituelako. Lur hauek mantendu beharrezkoak dira eta
sektore honetarako gorde behar dira beste erabileren gainetik. Kategoria honetan
nekazaritzarako gaitasun handiena duten lurrak (I, II eta III agrologiazko klaseak,
alubioi lurrak, sakonak, eta %12a baino malda baxuagokoak) sartzen dira eta baita ere
bere

modernitateagatik,

errentagarritasunagatik

edota

estrategikoak kontsideratzen direnak.
Kategoria bakoitzeko azalerak hauek dira:
Kategoria
Balio estrategiko altua
Transiziozko
paisai
rurala
Basoa
Hiri-lurra
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Hedadura (m2)
365.565
761.433
704.283
183.568

iraungarritasunagatik

3.1.5. E.A.E.ko Zona Hezeen Lurraldearen Arloko Plana
Euskal Autonomia Erkidegoko Zona Hezeen Lurraldearen Arloko Plana uztailak 27ko
16/2004 Dekretuaren bidez onartua izan da. Ikaztegietako udalean ez da inongo zona
hezerik, ez natural ez artifizialik.

3.1.6. Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko eta Saltoki Handiak
antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana
Abenduaren 21eko 262/2004 Dekretu bidez onartu zen behin betiko Jarduera
Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko eta Saltoki Handiak antolatzeko Lurraldearen
Arloko Plana.

Ekonomia-jarduerak garatzeko lehentasuneko kokalekuen jarraibideak aztertzen dituen
atalaren barruan, Ikaztegietako udalerria ekonomia-jarduerarako lurzoruak antolatzeko,
kudeatzeko eta hirigintza-arloan sustatzeko lehentasuneko interesa duen udalerri gisa
kategorizatzea proposatu du Lurraldearen Arloko Planak. Gainera, ekonomia-jarduerak
garatzeko lehentasuneko eremu baten barruan barne hartzen du udalerria.

3.2. MAILA INTERNAZIONAL, ERKIDEGO, ESTATAL EDO AUTONOMIA
ALORRETAN EZARRI DIREN KONPROMEZU ETA HELBURUEN
IDENTIFIKAZIOA
3.2.1. Internazional, erkidego eta estatu alorrak
Alor internazionalean azpimarragarriak dira honako akordioak:
•

Estokolmoko Konferentzia (1972) lehen aldiz onartzen da, Ingurumenaren
babesa eta hobekuntza garrantzitsuak direla garapen ekonomikorako zen
munduaren oparotasunerako.
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•

Brundtland Informea (1987) “Gure etorkizun bateratua” bertan garapena eta
Ingurumenaren elkarketa dira hurrengo hamarkadetan aztertu beharreko
arazo nagusia.

•

“Lurraren Gailurra, Ingurumena eta Garapenari buruzko Nazio Batuen
Konferentzia” Rio de Janeiro (Brasil), 1992. Ingurumenari eta Garapenari
buruzko Rioko Aitorpena onesten da hemen, baita ere Aldaketa
Klimatikoaren Hitzarmena eta
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buruzko Hitzarmena.
•

“Nazio Batuen Garapen Iraunkorraren Batzordea” Lurraren Gailurraren
ondoren egina. Lurraren Gailurren lortutako akordioak betearazteko
hartutako neurriak kudeatu eta laguntzeko.

•

“Lurraren Gailurra” de Johannesburgo (2002). 21 Programa, Milurtekoaren
garapenerako helburuak (ONU) eta Gailurraren Erabakiak Betearazteko
Plana aurrera eraman ahal izateko gobernantza hobetu eta indartzearen
konpromisoa hartzen da.

Erkidego arloan azpimarragarriak dira honako akordioak:
•

Ingurumen Ekintzako Bosgarren Programa (1992-2000) (1992) Rioko
Konferentzian egindako adierazpen eta ideietan oinarritzen den helburu
nagusia ezartzen du. V Programaren 1998ko ebaluazioan jazotzen denez,
aurrerapen batzuk lortu izan baziren ere, aurrerapen horiek gutxiegitzat
kontsideratzen ziren.

•

Garapen Iraunkorrerako Europar Batasunaren Estrategia (2001) bertan
“Ingurumenari buruzko komunitatearen seigarren ekintza-programa(20022012)” (2002) zehazten da, eta bere helburua Ingurumen presioak eta
garapen ekonomikoaren disoziazioa lortzea da.
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Estatu arloan azpimarragarria da garapen prozesuan dagoen “Garapen Iraunkorrerako
Espainiar Estrategia”, “Rioko Aitopenean” dauden ideietan oinarritzen da. Garapen
iraunkorrak dituen hiru oinarriak espainiar egoeran zabaldu nahi ditu: ingurumena
kaltetzea eta garapen ekonomikoa bereizteko beharra;

garapenaren alderdi

kualitatiboekin kontu handiagoa izatea; Bizi kalitatean eragina duten politika sektorialak
indartu eta koordinatzea.

3.2.2. Autonomia Arloa: Garapen Iraunkorrerako Euskal Ingurumen Estrategia
(2002-2020) eta Ingurumen Esparru Programa
2002ko ekainaren 4an Eusko Jaurlaritzako Kontseiluak “Garapen Iraunkorrerako Euskal
Ingurumen Estrategia (2002-2020)” onartu zuen. Ingurumenaren Babeserako Euskal
Legean (3/98, Art. 6) hartzen den konpromisoan oinarritzen da. Bertan lau urtez behin
Ingurumen Esparru Programa bat onartzea da konpromiso hori, europar Estrategiarekin
eta VI Eskualde Akzio Programarekin bat eginik garatzen da. Euskal Ingurumen
politikaren oinarria eta ardatza da. Bost helburutan banatzen da Euskal Ingurumen
Estrategia:
•

Aire, ur eta lur garbi eta osasungarriak garantizatu

•

Natura baliabideen eta zaborren kudeaketa arduratsua egin

•

Naturaren eta Bioaniztasunaren babesa: Indartu beharreko balore bakarra

•

Mugikortasuna eta Lurralde Oreka: Ikuspegi bateratua

•

Aldaketa klimatikoan egiten den eragina mugatu

Eta beharrezko bost baldintza:
•

Beste politika batzuetan Ingurumena kontuan hartzea

•

Uneko legeria eta bere aplikazioa hobetzea

•

Merkatua Ingurumenaren aldeko ekintzak egiten jartzea

•

Gizadia, administrazioa eta enpresak arduratzea eta baliabideak sortzea
beraientzat, beren portaera aldatu eta iraungarritasuna gehiagotzeko.
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•

Ingurumen arloan berrikuntzak, garapen teknologikoa eta inbestigazioa
bultzatu.

Lehen Ingurumen Esparru Programa (2002-2006) 2002ko ekainean onartu zen Euskal
Ingurumen Estrategiarekin batera. IEP honek helburu bakoitzerako proposamen
konkretuak

ditu

eta

berauek

lortzeko

konpromisoak

hartzen

ditu.

IEParen

eraginkortasun eta aurrerapena adierazle sistema baten ebaluazio bidez egiten da
(Oinarrizkoak, Goiburukoak, IEParen konpromisokoak, Iraungarritasunezkoak eta
Integraziokoak). Honekin, finkatutako konpromiso eta helburuen aurrerapena neurtzen
da. IEPa lau urtez behin errebisatzen da eta hurrengo lau urtekoarentzat jarraibide
berriak finkatzen dira. Gaur egun (2007-2010) Ingurumen Esparru Programa lantzen ari
da.

2007ko ekainaren 5ean Urdaibaiko erreserban egin zen Ezohiko Gobernu Kontseiluan
onartu zen EAEko II. Ingurumen Esparru Programa (2007-2010). Programa horrek neur
daitezkeen 44 konpromiso aurkezten ditu klima-aldaketaren aurkako borrokan aurrera
egiteko, biodibertsitatea zaintzeko, airearen kalitatea hobetzeko, eta kontsumo eta
produkzio iraunkorra sustatzeko, guztia lau urteko denbora-horizontearekin.

3.3. IKERKETA ARLOAN ERAGINA DUTEN BESTE PLAN BATZUK
3.3.1. Bisoi Europarraren Kudeaketa Plana
Bisoi Europarraren Kudeaketa Plana Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) 2004ko
maiatzaren 12ko Agindu Foralaren bidez onartzen da Gipuzkoako Lurralde Historikoan.
Plan honen aplikazio eremua Gipuzkoako Lurralde Historiko osoko sare hidrografikoa
da, eta Ikaztegietako eremuan dagoen Oria ibaiaren zatiak Bisoi Europarrarentzat
“interes berezia” duela kontsideratzen da. “Interes berezia” duten guneetan babestu
beharreko eremuan domeinu publiko hidraulikoa eta bere zortasun-eremua sartzen dira.
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Inguru hau 1/2001 uztailaren 20ko Legegintza Errege Dekretuan zehazten da, eta
dekretu honek Uren Legearen Testu Bategina onartzen du:
•

Domeinu publiko hidraulikoan honoko hauek sartzen dira: Korronte naturalen
ibilguak, jarraiak zein ez-jarraiak; “ibilgu” kontsideratzen dira : “Korronte
jarrai edo ez-jarrai baten ur-goraldi maximo arruntek hartzen duten lur eremu
osoa (beren eremu naturalean urtean duten emariaren media, hamar urte
kontsekutiboetan sortua, ur-korrontearen joera azaltzeko)”.

•

5 m zabalerako banda bat kontsideratzen da ibai baten zortasun-eremua.

Kudeaketa Planaren (10 Artikulua) arabera, interes bereziko eremu batean espezie bat
kontserbatzeko edo berreskuratzeko egiten den edozein proiektuk, Gipuzkoako
Diputazio Foralaren Nekazal Esparruko Departamenduaren nahitaezko onarpena behar
du. 12 artikuluaren arabera, hirigintza eta lurralde-plangintzek Bisoi Europarraren
habitatak kontuan hartuko dituzte eta beren mantenu zein berreskurapena egiteko
neurriak hartuko dituzte.

3.3.2. E.A.E.ko Igarobide Ekologikoen Sarea
2005ko urtarrilean, Eusko Jaurlaritzako Biodibertsitate Zuzendaritzaren eskutik, Euskal
Herriko Igarobide Ekologikoen Sarea diseinatzeko proposamena egin zen. Orain arte
sare hau ez da inolako lurralde edo Sektore antolamendutan kontuan hartu. Hala ere
beharrezkoa da sare hau espazio naturalen hobekuntza eta beraien arteko loturaren
garrantzia ulertzen ari den heinean. espazio naturalen ondare biotikoaren babesa ziurtatu
nahi bada sare hau kontuan hartzekoa da.
Igarobideen sarea hurrengo elementu estrukturalez osaturik dago:

-

Nukleo-guneak: helburu habitatak dituzten Natura 2000 Sareko guneak.
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-

Lotune igarobideak eta lotzeko areak: nukleo-guneen artean dauden lur
potentzialki garrantzitsuak. Habitat egokiko teselaz osaturik dauden lurrak dira
eskala egiteko, eta denbora baterako biotopo moduan funtziona dezakete edota
hazkuntzarako. Nukleo-guneen lotura funtzionala osa dezakete.

-

Elkarketarako garrantzia duten ibai tarteak: sarearen konexiorako onak dira.

-

Indargetze areak: aurretik aipatu ditugun gune eta espazioen inguruan dauden
zonak dira, eragin negatiboa izan dezaketen faktoreak dituzten lurrak mugatzeko,
eta beren eragina indargetzeko.

Ikaztegietaren kokalekua EAE-ko Igarobideen Sarearen barruan
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Zonifikazioaren irudi zehatza, EAE-ko Igarobide sarearen arabera.
Eremu “kritikoaren” kokapena

Ikaztegieta elkargune batean dago. Bertan elkartzen dira Aralar eta Ernio Gaztume
“Nukleo-guneen” eta Murumendi eta Araxesko Haranak – Jaskugane- Basabe “lotune
areak” elkartzen dituzten “lotzeko igarobideak”. Bide guzti hauen artean “Elkarreragin
area kritiko” bat nabaritzen da, bidearen estutzea gertatzen delako. Hirigintzarako lurrak
daude (Gurrutxaga 2005) inguruan, Ereduko instalazioak eta industri lurzoruaen
zabalkuntza ibaiaren ezkerraldean eta Bentzuntzibar industrialdea beste aldetik. Egoera
honi, Ibiur urtegiaren obrak gehitzen zaizkio baita ere Edateko Uraren Tratamendu
Estazioaren kokapena arera kritikoren erdi-erdian (obren adjudikazio kontratua, 2007ko urtarrilaren 11-ko Gipuzkoako Boletinean publikatua izan zen). Tratamendu
estaziora doan errepidea eraikita dago.
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Ibiurreko urak potabilizatuko dituen estazioaren proiektutik ateratako irudia (2006–ko
iraila). Potabilizadoraren eta Ibiaurreko presaren kokalekua

Caserío Lizartza

Ibiur urtegiaren presaren kokalekua, gaur egun obretan, Aralar-Ernio gaztumeren
arteko igarobidean kokatua. 2007-ko urtarrileko argazkia.
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Arizti-Kuturrun “elkarreragin kritikoa duen eremua” igarobide ekologiko eta
asentamentuen artean, potabilizadora kokatzea pentsatzen den lekuan. Atzeko planoan
kutturruneko atsedenlekua dago. 2007 ko urtarrileko argazkia
Euskal Herriko Igarobide Ekologikoen Sarea sortzearen proposamenean dioenez, sare
hau sortzeak eragina izango luke lurraren erabilera erregulatzerakoan, eta eragina
izango luke baita ere errestauraziorako neurriak hartzeko edota kalteak aurreikusi eta
zuzentzeko.
3.3.3. E.A.E. barruan Oria eta Urumea ibaien Arro Komunitateartekoetako
Hiriguneetan Ibai eta Erreken Ubide eta Uholdeen aurkako babeserako
Proiektuaren Idazketa (I Fasea)
Ikerketa honek “E.A.E. barruan Oria eta Urumea Ibaien Arro Komunitateartekoetako
Hiriguneetan Ibai eta Erreken Ubide eta Uholdeen Aurkako Babeserako Proiektuaren
Idazketa .I Fasea. (2002ko Iraila)” 10, 100 eta 500 urtetako birgertatze-aldia analizatzen
du, Alegia – Ikaztegieta gunea barne. Gune honetan badira urak har ditzakeen zona
zabalak; lur hauek 10 urteko birgertatze aldia dute, kasu batzuetan 100 eta 500 urtera
igo daitekeelarik.
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Informazio Kartografikoa eta Ur Zuzendaritzak egindako “Lur Eremuaren Erabilera
Irizpideak Uholde Arriskuaren Mailaren Arabera” I Eranskinan txertatzen dira: E.A.E.
barruan Oria eta Urumea ibaien Arro Komunitateartekoetako Hiriguneetan Ibai eta
Erreken Ubide eta Uholdeen aurkako babeserako Proiektuaren Idazketa (I Fasea) (CD).

3.3.4. Udaltalde 21 Bozue
2006ko otsailean sinatu zen Gipuzkoako Diputazio Foralean, Eusko Jaurlaritzan,
Abatzizketa, Amezketa, Altzo, Ikaztegieta, Orendain eta Baliarrainen

21 Agenda

Lokala ezartzeko Kolaborazio Hitzarmena. Sinatze honekin “Bozueko Udaltadea” sortu
zen, eta Tolomendik koordinatzen du. 21 Agenda Lokala inplementatzeko Udalaren
Ingurune Diagnostikoa egitea enkargatu zen (Paisaia kontsultorea, 2006ko urria) eta
Ekintza Planaren erredakzioa egiten ari da.
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4. IKAZTEGIETAKO UDALAREN INGURUMEN-DIAGNOSTIKOA
Ingurumen-diagnostikoa egiteko erabilitako metodologiak bi zati batzen ditu, bata
kabinete lana (bibliografia, katalogoak, ikerketak, argazkiak, e.a. aztertuz. Bibliografia
atalean aurkitzen dira berauek), eta bestea,

behaketa bidez ‘landa-lana’, alor

tematikoaren arabera.

4.1. EZAUGARRI GEOFISIKOAK
4.1.1. Geologia
4.1.1.1. Deskribapen orokorra
Udalerriak bi geologia unitate ditu bere baitan:
•

Unitate nagusia. Honek ia barruti osoa hartzen du, haranaren zatirik sakonena
izan ezik eta Goi Kretazeoko marga eskistotsuz eta kareharri tupatsu eta
hareatsuz osaturik dago (Ikus 1 Zenbakidun mapa Geologia, geomorfologia eta
iturriak). Arroka hauek izaera masiboa dute barne-geruzapen plano garbirik ez
izateagatik eta elkarketa homogeneo erlatiboa dutelako. Hala ere, hainbat
haustura eta diaklasen eragina jasan du. Unitateak IM-HE orientazio orokorra du
eta 25º-45º hegoalderuntz buzamentu nagusi bat. Arroka hauen jatorria
buztinaren eta izaki planktoniko eta bentonikoen karbonato kaltzikoaren
metaketa da. Metaketa hauek duela 100 milioi bat urte garatu ziren kretazikoko
arro ozeanikoko kontinente-ezpondan.

Zehazkiago begiratuz arrokek izaera eskistosua dute, baina irregularra, metaketa
izaerarekin.

Ezaugarri

honegatik

arroka

erraz

alda

daiteke

deskarbonatazioagatik, eta izaera buztintsu eta horixka duten mantuak sor
daitezke limonitaren (burdin karbonatoa) eraginik izanez gero. Unitateak
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aldakortasun lokala

izan dezake karbonato kaltzikoaren edota hondarren

kantitatearen arabera. Aldaketa mantuak mendi lepoan 2,5 metroko lodiera duten
azaleko pilatzeak izango ditu.
•

Ageri den bigarren unitatea haraneko zati sakonen alderdia da. Hemen
alubioizko gordailuak aurkitzen dira, uholde lautadetan. Unitate hau material aske
ezberdinek osatzen dute: legarrak, hondarrak, eta istilak. Hauek terrazan eta
haranaren sakonean aurkitzen dira. Material hauek Holozenoan gertaturiko Oria
ibaiaren igotze eta ekarraldiengatik metatu dira eta ez dute lodiera garrantzitsurik.

Tupa eskistosoak. Udalerriko unitate nagusia. 2007 urtarrileko argazkiak
4.1.1.2. Bibliografia
EEE, EUSKO JAURLARITZA. INDISTRI ETA ENERGIA SAILA, 1992: Euskal
Herriko mapa geologikoa. E 1/25.000, 89-I orria Tolosa

EUSKO JAURLARITZA. LURRALDE ANTOLAMENDU, ETXEBIZITZA ETA
INGURUMEN SAILA. 2000. Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-kartografiaren
sistema. CD.
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GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA. Gipuzkoako azpiegituren datu espazialen web
orrialdea. (1:5000 Web) www.gipuzkoa.net

4.1.2. Geomorfologia eta prozesu aktiboak
4.1.2.1. Deskribapen orokorra
Ikaztegietako udalerria Oria ibaiaren bideko meandro bikoitz baten barruan dago,
haranaren hegal eta erliebeko zatietan. Berauen traza, ibaiak aurretik izan dituen
hausturen eraginez moldatu da. Uholde lautada Oria ibaiaren izaera aldakorraren
eraginez garatu da, alderdi ganbila higatu baitu eta materialak pilatu ditu alderdi
ahurrean, ibaiaren ur-igoera eta ekarraldiengatik. Ibaibideak ipar mendebalderantz
eginiko migrazioarengatik terrazak ageri dira meandroan. Terrazarik esanguratsuenean
herriaren zati bat finkatzen da, baina azpiegitura eta asentamendu ezberdinek bere
substratu eta mugak aldatu dituzte.

Oria ibaia eta Larunbe errekaren higadura-inzisio prozesuek indar handiko erliebea
sortu dute aro tertziarioaz geroztik, eta horregatik aldapa esanguratsuak dituzten hegalak
dira inguru honetan aurki daitezkeen ezaugarri nagusiak. Erliebea substratuaren
izaerarekin erlazionaturik dago, horregatik margek karbonato eduki altua duten
guneetan higaduraren aurrean erresistentzia handiagoa egiten da, eta gune hauek kota
nagusi bihurtu dira. Aldiz, karbonato eduki urriagoa dagoen lekuetan ibarbideak sortu
dira, higadura gehiago nozitzen baitute.

Herriaren estruktura hegal edo mendi-lepo eta lautadetan banatzen da. Hegal hauek
mota anitzekoak dira:
•

Maila goreneko zatiak eta hegaleko lautadak, %0-%10 bitarteko aldapaz osatuak.
Prozesuak aldaketa geldokoak dira eta lurreko garapen urriarekin. Adibiderik
esanguratsuenak Larreta Berri gaina eta Loperdi Zar lautada.
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•

Hegal arinak aldapa urriarekin <%10, Hemen aldaketa materialaren pilaketa
handiagoa da . Adibiderik onena Goikoetxe behean dagoen hegala.

•

Aldapa ertaineko hegalak, %10-%30 bitartean. Adibiderik onena Iturriotz baserri
inguruan dauden hegalak.

•

Malda handiko hegalak >%30, egitura ahurrak sortu ohi dira berauetan eta hegal
prozesuak dituzte. Prozesu hauek lurrera egin diren irristaketak dirudite, eta
aldaketa mantuan dute batez ere beren eragina.

Malda ertaineko hegalak argazkiaren hondoan, eta malda haundikoak, oihanduta.
Haran hondoa Ikaztegietako industrialdeak okupatuta. 2007 urtarrileko argazkiak.
Karbonatoen disoluzioagatik margak oso erraz eraldatzen dira eta horrek aldaketa mantu
buztintsuak garatzen ditu. Mantu hauek ura gordetzeko gaitasun urria dute eta
higaduraren aurrean oso sentikorrak direnez, zoru galerak sor daitezke gainazaleko
labainketagatik. Azaleko prozesuak direnez, berauen ezagutza urtaro ezberdinen arabera
egiten da eta prozesu horren aztarnak ezkutaturik egoten dira landarediarengatik edota
laborantza

edota

basogintza

prozesuengatik.

Antzinako

gune

ezegonkorrak

interesgarriak dira, beraien berraktibazioak ekar dezakeen arriskuagatik, hala ere oso
mantsoak lirateke lur mugimendu horiek. 1. mapan Geologia, geomorfologia eta
iturriak,

1993an identifikatutako gune ezegonkorrak adierazi dira (Ikaztegietako

Udalerriko Landalurren Azterketa) Larrunbeko eta Txagako borden artean eta
Ospelaren inguruan, eta baita ere Nekazaritza eta Abeltzaintzako Lurralde Plan
Sektorialean agertzen diren higadura errazeko guneak (Kutturruazpia eta Arizti hegalak)
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“Zimurduren” xehetasuna hegalean, lurzoruen gainazaleko labainketen ondorioz
sortuak. 2007 urtarrileko argazkia
4.1.2.2. Bibliografia
EEE, EUSKO JAURLARITZA. INDUSTRI ETA ENERGIA SAILA, 1992: Euskal
herriko mapa geologikoa. E 1/25.000, 89-I orria Tolosa

EUSKO JAURLARITZA. LURRALDE ANTOLAMENDU, ETXEBIZITZA ETA
INGURUMEN SAILA. 2000. Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-kartografiaren
sistema. CD.

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA. Gipuzkoako azpiegituren datu espazialen web
orrialdea. (1:5000 Web) www.gipuzkoa.net

IKAZTEGIETAKO UDALA. 1993. Ikaztegietako Udalerriko Landalurren Azterketa.
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4.1.3. Hidrogeologia
4.1.3.1. Deskribapen orokorra
Euskal Herriko Mapa Hidrogeologikoaren arabera (1996), ikertu den lur zatiak ez du
akuiferorik, oso homogeneoa da eta ez du garrantzia handiko ezaugarririk, ingurune
honetan aurkitzen diren materialek ez baitute ura gordetzeko gaitasun handirik. Udala
kontuan hartuta iragazkortasuna oso baxua da, uholde lautadari dagokionean izan ezik,
bertan materialek iragazkortasun ertaina dute eta.

Akuiferoen kutsaduraren aurrean duten urrakortasuna kontuan izanez gero, eta Eusko
Jaurlaritzak

landutako

Ingurugiroari

buruzko

Kartografia

Sistemaren

barruko

Akuiferoen Zaurkortasun Maparen (2000) arabera, udal barrutiak ez du kalteberak diren
gunerik, Oria ibaiaren uholde lautada izan ezik, bertan kalteak izan daitezke maila
ertainean iparraldeko zatian eta maila baxuan beste zatietan; zaurkortasun hau potentzia
eskasagatik eta poroen konektibitate irregularrarengatik (ikus 1. Mapa, Geologia,
geomorfologia eta iturburuak)

Bada udalaren barruan baita ere ur-iturbururik, horietariko batzuk hornidurarako erabili
ziren, nahiz eta gaur egun hornitzen den ura Arriaran urtegitik atera (laster Ibiur
urtegitik). Udalaren barruan dauden iturburuak 1º Mapan agertzen dira. Hornidurarako
ur-iturburuei dagokienez, Udalak babeserako tarte bat jartzen du beren inguruan. Tarte
honek 200 metroko erradioa du, beste iturburuetarako erradioa 25 metrokoa izanik.

4.1.3.2. Bibliografia
EEE, EUSKO JAURLARITZA. INDISTRI ETA ENERGIA SAILA, 1992: Euskal
Herriko mapa Geologikoa. E 1/25.000, 89-I orria Tolosa
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EEE, EUSKO JAURLARITZA. INDISTRI ETA ENERGIA SAILA: Euskal Herriko
mapa Hidrogeologikoa, E 1/100.000.1996

EUSKO JAURLARITZA. LURRALDE ANTOLAMENDU, ETXEBIZITZA ETA
INGURUMEN SAILA. 2000. Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-kartografiaren
sistema. CD.

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA. Gipuzkoako Azpiegituren datu espazialen web
orrialdea. (1:5000 Web) www.gipuzkoa.net

IKAZTEGIETAKO UDALA. 2007-ko otsailean eginiko kontsulta.

4.1.4. Edafologia
4.1.4.1. Deskribapen orokorra
Uholde lautadari dagozkionak dira interes gehien duten lurrak. Lur hauek II Motakoak
dira eta udal barrutiaren % 6a dira. Gipuzkoako Agrologia Moten Maparen (1990)
arabera, ikus 2 Mapa, lur emankorrak dira, laborantzarako aukera handia dutenak eta
oso muga gutxirekin; oso onak dira laborantza intentsiborako, sakonak eta errazak
lantzeko. Edafologiari dagokionez Luvisol ortico/Fluvisol Gleyco motako lurra da,
nekazaritzarako gaitasun altua edo oso altua duena.

Bestalde, kolubioi eta hegalen zati baxuetan, III Motako lurrak ageri dira; hauek
laborantza sistematiko bat jasan badezakete ere, badituzte II Motakoek ez dituzten
zenbait muga. Sakonera ertaina dute, eta hidromorfia arazoak sor daitezke berauetan
drainadura ez da nahikoa. Erabilgarritasun ertaina dute.

Udalaren barruan aurkitzen den gainerako lurraren erabilgarritasuna oso baxua da, bi
mota agrologikotan banatzen da:
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•

VI Motako lurra, ez da laborantzarako erabilgarria, batez ere bere sakontasun
urriagatik (<50zm). Oso zabaldua dagoen lur mota bat da; batez ere belardiz
osatzen da, eta baita fruitu arbolez ere baina maila baxuagoan. Luvisol ortico
motako lurrak dira.

•

VII Motako lurra, <%50 malda duten hegaletan egoten da, eta higadura prozesuei
lotua dago. Garbiketa sendoa jasaten dute, eta honek lurraren azidotasuna
areagotzen du; baso ustiapenerako erabiltzen dira. Luvisol ortico/ Cambisol
gleyco/ Acrisol ortico motako lurren uztarketa bat dira.

Oria Ibaiaren meandroko lursail alubiala. II motako lurzoruak, balio agrologiko
altukoak. 2007 urtarrileko argazkia
4.1.4.2. Bibliografia
EEE, EUSKO JAURLARITZA. INDISTRI ETA ENERGIA SAILA, 1992: Euskal
herriko mapa geologikoa. E 1/25.000, 89-I orria Tolosa

EUSKO JAURLARITZA. LURRALDE ANTOLAMENDU, ETXEBIZITZA ETA
INGURUMEN SAILA.2000. Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-kartografiaren
sistema. CD.
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DEPARTAMENDUA, 1990. Gipuzkoako Mota Agrologikoen Mapa. E 1/25.000 89-I
orria Tolosa

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA. Gipuzkoako Azpiegituren datu espazialen web
orrialdea. (1:5000 Web) www.gipuzkoa.net
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4.1.5. Lurrarentzat Kutsagarriak izan daitezkeen jarduerak dituzten kokalekuak
4.1.5.1. Deskribapen orokorra
Lurraldearen Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurumen Sailak Ikaztegietako udalari
eman dio “Lurrarentzat Kutsagarriak izan daitezkeen jarduerak dituzten kokalekuen
Inbentarioa”, berau 1998an aurkeztua eta Ingurumenaren Kudeaketarako Elkarte
Publikoak IHOBE S.A. garatua.

Inbentario honetan biltzen dira lurraren kutsadurarako arriskua zuten jarduerak jasan
ahal izan dituzten kokalekuak. Arrisku horien artean gizartearen osasunerako,
ingurumenerako edota etorkizunean eraiki daitezkeen azpiegiturentzako egon ahal diren
arriskuak sartzen dira. Kutsatuak izan daitezkeen lurrak direla esan beharra dago eta
hortaz, kutsadura hori ez da berretsia izan. Hala ere, garapen berriak izango dituzten
lurretan ikerketa sakonago bat egingo da materia honen inguruan otsailaren 4ko 1/2005
legearen bidez. Lege hau lurraren kutsadura zuzendu eta aurreikusteko egina da eta
bere barruko II Eranskina honako hau da “Lurra kutsatu dezaketen jarduera eta
instalazioak”.

4.1.5.2. Ikaztegietako Udalaren Egoera Orokorra
Udalerrian 5 kokaleku bereizten dira (ikus 3. Mapa, Lurrarentzat kutsagarriak izan
daitezkeen jarduerak dituzten kokalekuak):
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Kokalekuen
kodea

Deitura

20044-00001-01

Ezarri, S.A.

20044-00002-01

Aplicaciones
25.1
Mecánicas del
Gaucho

20044-00003-01

Serrería Jesus 20.101
Maria Aguirre
Lopetegi
Tremad, S.A.
28.510

20044-00004-01

20044-00005-01

CNAE
26.14

Talleres Lemu, 29.5
S.A.

Heda
CNAE
dura deskribapena

Actualización
según técnicos
del
Ayuntamiento

1427 Beira Zuntza
fabrikazioa
860 Kautxu
Egungo erabilera:
produktuen
makinen biltegia
fabrikazioa
(hondeatzeko
makina, etc).
616 Egurraren
zerraketa
2286 Metalaren
tratamendu
eta
errebestimend
ua
1933 Erabilera
zehatzendako
makinariaren
fabrikazioa

Gaur egun empres
hau itxita dago.
LEMU,
S.A.,
empresak erosia,
bere hazkunderako

4.1.5.3. Bibliografia
IKAZTEGIETAKO UDALA. “Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzorua Polui
dezaketen Jardueren Kokalekuen Inbentarioan” Ikaztegietako udalerriari dagokion
informazioan egindako kontsulta
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4.1.6. Hidrologia eta sare hidrologikoaren kalitatea
4.1.6.1. Deskribapen orokorra
Ikaztegietako gainazaleko urak Oria Unitate Hidrologikoarenak dira. Oria ibaia udaleko
ur-ibilgu nagusia da, eta bertan beste erreka txikiak isurtzen dira (ikus 4. Mapa,
Gainazaleko Hidrologia).

Oria ibaiak ekologia aldetik egoera ertaina du.

Ikaztegietatik behera aurkitzen den ur-laginketa gunean, 1989 eta 2000 urteen bitartean
BMWP’ batazbesteko balioa 55 izan zen; horrek esan nahi du biologia kalitate urrikoak
direla (Eusko Jaurlaritza, 2004). Aldiz azken urteetan hobekuntza bat izan da eta 2005
urtean jazo diren BMWP’ balioak 78 eta 83 izan dira, batazbesteko biologia kalitatearen
erakusgarri. Hobekuntza hau batez ere 2003an Legorretan eginiko iragazketa
estazioaren ondorioz da, uraren kalitate fisiko-kimikoan nabaritu da. Gaur egun ur
hauek espezie karpakideak izateko gai da, lehen arrainentzako gai ez ziren bitartean.
Amonio kontzentrazioen maila altuagatik zen hau (Gipuzkoako Diputazio Forala,
2005).

Oria ibaiak, Ikaztegietako zatian hainbat inpaktu ditu, batez ere eragile asko daudelako:
zubiak, presak, eraikinak domeinu publiko hidraulikoan eta isuriak (Ikus Mapa inpaktu,
estazio eta tarteuneen kokapena. Euskal Autonomia Erkidegoko lurrazaleko ur-masa
kontinentalen karakterizazioa.).

Oria ibaiaren erriberako landarediaren kalitateari dagokionez, oso esanguratsua da
dagoen landaredi hedadura,

kanpo-landaredia dagoelarik, batez ere eite handiko

platanoak. Orokorrean egoera onesgarrian dagoen ibaiertzeko baso bat da.
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4.1.6.2. Bibliografia
EUSKO JAURLARITZA. LURRALDE ANTOLAMENDUA, ETXEBIZITZA ETA
INGURUMEN SAILA.1999. Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaien eta erreken Ertzak
antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana (isurialde kantauriarra-Gipuzkoa). Eusko
Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Zentrala. Gasteiz
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GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA. OBRA HIDRAULIKO ETA HIRIGINTZA
DEPARTAMENTUA.2003. Gipuzkoako Ibaietako Kalitatea Neurtzeko Azterketa.
Gipuzkoako Foru Aldundia. Donostia.
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LEGENDA / LEYENDA

Impactos
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G - Residuo
H - Vertido
T - Manantial
U - Cascada
V - Sumidero
.

W - Otros
C - Defensa Hormigón
C - Defensa Escollera
C - Defensa Mamposteria
C - Defensa Mixta - Otras
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I - Vegetación Invasora
D - Erosión
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Z - Muestra de agua
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Avda. Santiago, 19 bajo
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1 / 10.000
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89-26

4.2. EZAUGARRI NATURALISTIKOAK
4.2.1. Landaredia
4.2.1.1. Deskribapen orokorra
Ikaztegietako landaredia sega-belardi, soro txiki eta fruitu arbolez osatua dago erliebe
arineko guneetan, eta aldapa esanguratsuagoetan baso sailez eta harizti txikiz –
hostozabalen baso mistoa. Udalerriaren zati handi bat urbanizatua dago eta
komunikazio bideek eremu handiak osatzen dituzte, horregatik gizakiak aldatu dituen
paisaietara egokitzen diren landare asko daude. Haltzadi kantabriarra ere ageri da Oria
ibaiertzean (ikus 5 Planoa Landaredia).

Landaredi interesgarria identifikatzeko, landaredi mapa bat osatu da 2004 urtean airetik
egindako argazkien (Eusko Jaurlaritza) interpretazioa eginez 1:10.000 eskalan. Aldi
berean gune horien konprobaketa egin da (in situ) (ikus 6. Mapa, Landaredi
interesgarria). Interesgarria izatearen irizpidea kontserbazio egoeraren, eremuaren
zabaleraren eta maila lokal, eskualde zein europarrean duen berezitasunaren arabera
egin da.

Baso autoktono gutxi izanik, esanguratsuak dira Ikaztegietan dauden erribera baso zein
harizti guneak ,hostozabalen baso mistoa (ikus 6. Mapa Landaredi interesgarria).

Oria ibaiko erriberako basoaren zuhaitz-geruza platano arruntaz (Platanus hispanica)
betetako bi ilaraz dago osatua, ibaiertzeko zati estu bat osatzen dutelarik. Landarediaren
azpi-geruzak oso urriak dira gizakiaren eta abereen eraginagatik eta geruza hauen artean
haltzaren (Alnus glutinosa) inguruko zenbait belarki espezie daude. Errekabeltza edo
Larunbe errekak haltza du bere inguruan eta hobeto kontserbatzen da, gainera aniztasun
espezifiko handiagoa du, nahiz eta platano arrunta nagusi izaten den gune askotan.
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Nahiz eta kontserbazioa ez den oso ona udalerri osoan, kartografiatu diren erribera
basoek interes naturalistiko oso handia dute, birsorkuntzarako dagoen aukeragatik eta
beren funtzio ekologiko garrantzitsuengatik.

Zenbait ibarbide eta malda handiko hegalen inguruan harizti batzuk aurkitzen dira –
hostozabalen baso mistoa, batez ere haritz kandudunez osaturik (Quercus Robur). Nahiz
eta itxura kaskarra izan eta zatikapena kontutan harturik, baso honetako guneak bereziak
dira beren lore aniztasun altuagatik, batez ere gaur egun baso autoktonoak hain urriak
direnean; baso autoktonoak beste espezie kanpotarrekin ordezkatu dira, Pinus Radiata,
Quercus Rubra eta Robinia pseudoacacia, denak oso urriak lore kontuan eta horregatik
esaten dugu dela nahiko altua lore aniztasunari dagokionean Ikaztegietako paisaia. Gune
hasiberriak, gune garatuagoak baino garrantzi urriagokoak dira, eta Harizti bezala
kartografiatu dira – birsorkuntzan ari den baso mistoa.

4.2.1.2. Bibliografia
ASEGINOLAZA, C., GÓMEZ, D., LIZAUR, X., MONSERRAT, G., MORANTE, G.,
SALAVERRIA, M.J. Y URIBE-ETXEBARRIA, P.M. 1988. Vegetación de la
Comunidad Autónoma del País Vasco. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno
Vasco. Vitoria-Gasteiz

EUSKO JAURLARITZA. LURRALDE ANTOLAMENDU, ETXEBIZITZA ETA
INGURUMEN SAILA. 2000. Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-kartografiaren
sistema. (CD-ROM)

EUSKO JAURLARITZA. LURRALDE ANTOLAMENDUA ETA INGURUMEN
SAILA. Ingurumenari buruzko web orrialdea: http://www.euskadi.net/r49-579/es/

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA.Kartografia eta ortofotoak dituen web orria.
http://b5m.gipuzkoa.net
60

4.2.2. Garrantzia komunitarioko Habitatak
4.2.2.1. Deskribapen orokorra
«Garrantzi komunitarioko habitatak», Habitat Direktiban (92/43/CE) dagoen I
eranskinean agertzen dira, eta Europar Batasunaren barruan honela definitzen dira:

Galtzeko arriskuan daude beren berezko lekuan, edo;
Banaketa natural laburtua dute, erregresioagatik edo beren berezko area itxiagatik
edo bestela;
Europako zazpi eskualde biogeografikoen ezaugarrietako bat ala denak dituzten
eremuen adibide dira.

Habitat hauek mantentzeko, Habitat Direktibak Natura 2000 Sarea izeneko Eremu
Naturalen Sare bat sortu zuen. Sare horretan Interes komunitarioko lekuak (G.K.L.)
daude, eta berauetan babes neurriak hartzen dira habitat zein espezie zehatzak
babesteko. Natura 2000 Sare honetatik kanpo dauden habitatak babesteko Habitat
Direktibak ez du neurririk, baina bai espezieak babesteko.

Lurralde baten balio naturalistikoa aztertzerakoan, oinarrizkoa da G.K.L. hauei buruzko
informazioa kontuan hartzea. Habitat hauek, Natura 2000 Sarean agertu ala ez, lekuaren
balio naturalistikoaren adierazle lana betetzen du

4.2.2.2. Ikaztegietako udalaren egoera
Ikaztegietako udalean, garrantzi komunitarioa duten bi habitat mota azaltzen dira
(Eusko Jaurlaritza, 2007): 91E0* Alubioi basoak, Alnus glutinosa eta fraximus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) unitatez osatuak eta 6510 segabelardi xumeak, altuera baxukoak (Alopercus pratensis, Sanguisorba officinalis)
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91E0* habitata - Alnus glutinosa eta fraxinus excelsior motez osatutiko alubioi basoak –
G.K.L. ES2120005 Oria Garaiaren barruan dago eta naturalistikaren ikuspegitik
garrantzi handikoa da. Gaur egun ez dago oso egoera onean, ez baita ondo kontserbatu:
berez izan dezakeen baino zabalera urriagoa du, zuhaitz autoktonoen ordez Platanus
hispanica zuhaitzak daude eta oihanpea oso kaltetua dago, gizakiaren eta abereen
eraginagatik. Habitat hau Ikaztegietako udal osoaren %3a da.

6510 habitata – Altuera gutxiko sega belardi xumeak – Ikaztegietako belardi gehienetan
agertzen da. Gipuzkoan oso ohizkoa den habitat bat da, segarako eta abeltzaintzarako
aproposa delako, erabilera mistoa alegia; hauek estai muinotarreko zelaiak dira. Habitat
hau mantentzea, baserriaren erabilera mantentzearen araberakoa da. Habitat hau
Ikaztegietako udal osoaren %35a da.

Orotara, Ikaztegietako udalaren gainazalaren %38a, garrantzi komunitarioa duen leku
bati dagokio. Nahiko portzentaia altua da, baina batez ere 91E0* habitata da batez ere
garrantzitsua, horregatik dago ia osotasunean G.K.L. ES2120005 Oria Garaiaren
barruan.

4.2.2.3. Bibliografia
COMISIÓN EUROPEA DG MEDIO AMBIENTE. 1999. Manuel d’interprétation des
habitats de l’union européenne. 132 p.

EUSKO JAURLARITZA. LURRALDE ANTOLAMENDU, ETXEBIZITZA ETA
INGURUMEN SAILA. 2000. Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-kartografiaren
sistema. (CD-ROM)

EUSKO JAURLARITZA. LURRALDE ANTOLAMENDUA ETA INGURUMEN
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datuen

formulario

Garaia/Alto Oria.
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normalizatua.

ES2120005

Oria

EUSKO

JAURLARITZA.

2007.

“Ikaztegieta-ko

Hiri-Antolamendurako

Plan

Nagusiak” duen ingurumen eraginari buruzko kontsulta (Gipuzkoa)” - kodea: OC2007_055.

MINISTÈRE
DURABLE.

FRANÇAIS
2003.

DE

Cahiers

L’ÉCOLOGIE

d’habitats.

ET

DU

DÉVELOPPEMENT

http://natura2000.environnement.gouv.fr

/habitats/cahiers.html

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2005. Los tipos de Hábitat de interés
comunitario de España. Guía básica. M.I.M.A.M. Madrid

PÁGINA WEB. Life-Nature: http://europa.eu.int/comm/environment/life/life/nature.htm

4.2.3. Fauna
4.2.3.1. Deskribapen orokorra
Ornodunak diren animalien jatorria batez ere atlantikoa eta Europako erdialdekoa da,
badira hala ere mediterranearrak diren zenbait espezie.

Faunari dagokionez Ikaztegietan dauden puntu nagusiak Oria ibaian eta bere ertzean
daude, hala nola bertan isurtzen duten erreken inguruan. Gune hauek interes berezia
dute, faunak berez duen garrantziagatik eta batez ere faunari dagokionez oso
garrantzitsuak diren bi guneren artean dagoelako, Aralar eta Ernio-Gatzune.
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4.2.3.2. Komunitate faunistikoa
Animalia ornodunei dagokienez, 2 fauna komunitate bereizten dira nagusiki
Ikaztegietako udalaren barruan bata ibaiari eta bere erriberei lotua eta bestea landa
atlantikoari.
•

Ibaibideei loturik dagoen fauna komunitatea

Komunitate honetan ibaibideei eta urari lotuak dauden espezieak soilik agertzen dira,
horietariko batzuk egoera kaltetuan daude:

Ugaztunen artean Bisoi europarra (Mustela lutreola) Oria ibaian izatea azpimarragarria
da (Irizar, I. et al., 2003), abere hau desagertzeko arriskuan dago Euskal Herriko
Espezie Mehatxatuen barruan (2003ko maiatzaren 20an egina).

Ornogabeei dagokienez, Ibai-karramarroa (Austropotamobius pallipes) dugu Oria
ibaian bere isuria egiten duten erreketan (GEOLAN, 2000). Espezie zaurgarria
kontsideratzen da Espezie Mehatxatuen Katalogo Nazionalean ( MAM/1653/2003).

Oria ibaian arrainen kopurua igotzen ari da, arrain hauen artean Ezkailu (Phoxinus
phoxinus), Ibai aingira (Anguilla anguilla), Mendi-barboa (Barbus graellsii) eta
Mazkar arantzagabea (Barbatula barbatula) daude (Ekolur, 2005; Eusko Jaurlaritza,
2005). Oria ibaian isuri duten erreketan Ibai amuarraina (Salmo trutta fario) aurki
dezakegu beste espezieetaz gain.

Hegaztien komunitate asko aberasten da migrazio aldi zein negupasa aldietan. Lertxun
hauskara (Ardea cinerea), Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo), Kuliska iluna
(Tringa ochropus), eta abar agertzen dira aldi hauetan.
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Ikaztegieta barnetik pasatzen den Oria Ibaia. Ibai-ertzek jatorrizko morfologia eta
landaredia mantentzen dute. Bisoi europarraren habitata da
•

Landa atlantikoari lotutako fauna komunitatea

Ingurune berezirik behar ez duten espezieak ageri dira gehienbat komunitate honen
barruan. Hala ere esanguratsua da Eskulapioren sugea (Elaphe longissima). Landaredi
zabala dagoen tokietan baso ertzetan, palaxuetan... aurki dezakegu (Bea, 1998).

Espezie berezi batzuk ere ageri dira inguru honetan, gehienbat ondoko inguruetatik
etorriak, migrazioagatik edota janari bila, adibidez Miru gorria (Milvus milvus) ikerketa
honetan egindako landa lanean ikusia.

4.2.3.3. Bibliografia
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PALOMO, J. L. & GISBERT, J. 2002. (eds). Atlas de los mamíferos terrestres de
España. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.

PLEGUEZUELOS, J. M.; MÁRQUEZ, R. & LIZANA, M. (eds). 2002. Atlas y libro
rojo de los anfibios y reptiles de España. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.

Real Decreto 439/1990 de 30 de marzo, por el que se regula el catálogo nacional de
especies amenazadas. b.o.e. nº 82, 5 de abril de 1990.

4.2.4. Gune Babestuak
4.2.4.1. Deskribapen orokorra
Zenbait lekuetan Ikaztegietako udal barrutiak bat egiten du Oria Garaia Garrantzi
Komunitarioko Lekuarekin ES2120005, gune hau Natura 2000 Sarearen barruan
dago. Natura 2000 Sarearen barruan dauden guneetan dauden babes neurriak
1997/1995ko Abenduak 7ko errege dekretuko 6. artikuluan ageri dira.

Habitat

Direktibak 92/43/CEE zuzenbide espainiarrean, eta bere aldaketetan (RD1193/1998 y
RD1421/2006) ezarri ditu neurri hauek.

4.2.4.2. Bibliografia
EUSKO JAURLARITZA. LURRALDE ANTOLAMENDUA ETA INGURUMEN
SAILA. Ingurumenari buruzko web orrialdea: http://www.euskadi.net/r49-579/es/

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. Página Web sobre la conservación de la
Naturaleza: http://www.mma.es/conserv_nat/presentacion/index.htm
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4.3. EZAUGARRI ESTETIKO ZEIN KULTURALAK
4.3.1. Paisaia
4.3.1.1. Deskribapen orokorra
Ibaiko geomorfologia du udalak nagusiki, eta fisiografia hegalez, forma uhindua duten
ibaiez eta erliebe menditsua duen ingurune batez osatuta dago; dena Alegiako arrobisualaren barruan. Udal barrutia nekazal eta baso paisaiaz osaturik dago.

Ikaztegietak ez du paisaiaren mugarri kulturalik, eta Oria ibaiaren zein bere ibaiadar
batzuen (Aldabaerreka) inguruan dago, 2 km2 zabalera izanik.Gizakiarekin zerikusia
duten guneak herriguneak eta zonalde industrialak eragindakoak dira. Oria ibaiaren
ibarrean dauden lurralde lauenetan daude kokaturik gune hauek. N-1 errepideak eta
Madril-Irun trenbideak udala zeharkatzen dute eta baita linea elektrikoek. Baso
ezberdinek lurraldea estaltzen dute (koniferak edo hostozabalak). Paisaiaren barruan
nekazal guneak ageri dira, baserrien inguruan soroak eta belardi zabalak gainontzean,
paisaia irekiak eta anitzak sortuaz. Sastraka guneak ageri dira lurralde osoan, eta baso
eta nekazalguneen arteko trantsizioa osatzen dute. Baso oso ezberdinak ageri dira,
hazkunde ezberdinean dauden basoak, sastrakak, baso txikiak eta garatuak... Baso sailak
eta hostozabal guneak txandakaturik ageri dira.

Urtaroaren arabera oso aldakorra den paisaia da. Lurralde oso anitza da, dauden paisaia
mosaiko ezberdinengatik. Erriberako landaredia eta Oria ibaiaren urak sortutako
paisaiak oso esanguratsuak dira eta paisaiaren kalitate bisuala areagotzen dute.
Paisaiaren kalitate bisuala ertaina da.
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Baserri

inguruko

eremua

Oria ibaiaren ibarra
4.3.1.2. Bibliografia
EUSKO JAURLARITZA. LURRALDE ANTOLAMENDU, ETXEBIZITZA ETA
INGURUMEN SAILA.2000. Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-kartografiaren
sistema.

EUSKO JAURLARITZA. LURRALDE ANTOLAMENDU, ETXEBIZITZA ETA
INGURUMEN SAILA.1990. Euskal Autonomia Erkidegoko Paisaiaren kartografia.

EUSKO JAURLARITZA. LURRALDE ANTOLAMENDU, ETXEBIZITZA ETA
INGURUMEN SAILA.1999. Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-kartografiaren
sistema.
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GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA. Promozio eta Lurralde antolaketa saila. Lurralde
informazio zerbitzuaren web orrialde ofiziala http://b5m.gipuzkoa.net/web5000.

4.3.2. Ondarea
4.3.2.1. Eusko

Jaurlaritzaren

Kultura

Ondarearen

Zentroak

babestutako

elementuak
Ondare arkeologikoa
Ikaztegietako Balizko Arkeologia-guneak aitortzen dituen erabakia (EHAA Zº221
(97/11/18) eta Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondare Zentroaren zerrendako arkeologi
zona eta elementuak kontutan izanda, ondorengo balizko arkeologia-guneak kokatzen
dira Ikaztegietan:

Eraikinaren hormez barruko esparruaren babesa:
-

Beidakar baserria (Eusko Jaurlaritzaren zerrendetan3 zk.)

-

Aituzar baserria (Eusko Jaurlaritzaren zerrendetan 4 zk.)

-

Artano baserria (Eusko Jaurlaritzaren zerrendetan 6zk.)

-

Iturrioz baserria (Eusko Jaurlaritzaren zerrendetan 7 zk.)

-

Santiago Apóstol baseliza/ Pilargo Andra Maria

(Eusko Jaurlaritzaren

zerrendetan 4 zk.8)
-

Lizartza baserria (Eusko Jaurlaritzaren zerrendetan 9 zk.)

-

Benzunzibar baserria (Eusko Jaurlaritzaren zerrendetan 10 zk.)

-

Goikoetxe baserria (Eusko Jaurlaritzaren zerrendetan 11 zk. )

-

Larunbe baserria (Eusko Jaurlaritzaren zerrendetan 12 zk.)

-

Erbeta Azpi baserria (Eusko Jaurlaritzaren zerrendetan 13 zk.)

Erbeta baserria (Eusko Jaurlaritzaren zerrendetan14 zk.)
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Eraikinaren hormez barruko esparruaren babesa + 15 metro inguruan, kanpoen
dauden ertzetatik hasita
-

San Lorenzo Eliza (Eusko Jaurlaritzaren zerrendetan 1 zk..)

Eraikinak eta berari atxikitako instalakuntzek hartzen duten esparruaren babesa
-

Ezkiaga errota (hoy vivienda) (Eusko Jaurlaritzaren zerrendetan 2zk.)

Zenbait aztarna dela eta, aztarnategi arkeologikoak egon daitezkeen guneak, orubeak,
eta/edo eraikinak dira. Indusketa arkeologiko sistematikorik egin ez denez gero, eta
indusketarik egin bada, huaek puntualak izan direnez, ez da ezagutzen hobi edo
aztarnategi orien kontserbazio egoera eta benetako balioa. Inguru horietan obrak egin
nahi izanez gero, jabeak edo lanen promotoreak ikerketa bat aurkeztu beharko du,
inguruaren balio arkeologikoaz eta obra-proiektuak izan dezakeen eraginaz. Ondoren
Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskumena da, proiektu arkeologikoa egitea beharrezkoa
den edo ez esatea.

Ondare Arkitektonikoa
Uztailaren 25eko 14/2000 Dekretuak, Donejakue Bidea Monumentu multzo
izendapenaz, Kultura Ondasun gisa sailkatzen duenak (00/02/11ko EHAA), honako
elementu hauek barne hartzen ditu Ikaztegietan:

Santiago bidea eutsiko duen bide-trazadura, barrualdeko bidea
Ikaztegietako bide-trazadura GI-2131 errepidetik igarotzen da. Babes eremua,
erabilera eta onartutako nahiz debekatutako jarduerak, edifikazio lerroa, etab.
Dekretu eta Gipuzkoako errepideen foru arauetan definitzen da.(16 artikulua)

Santiago bideari lotzen zaizkion higiezinak, babes maila berezikoa
-

San Lorenzo eliza (Eusko Jaurlaritzaren zerrendetan 1 zk.)
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San Lorenzo eliza
Debekatuta gelditzen da eraispen osoa edo partziala

4.3.2.2. Eusko Jaurlaritzaren Kultura Ondare Zentroaren zerrendan barne
dauden elementuak
Ondare Arkeologikoa

Arkeologi interesa duten ondasunak
Loperdizar baserria (Eusko Jaurlaritzaren zerrendetan 5 zk.)

Ondare Arkitektonikoa
Monumentu Izendatua izateko proposatutako Ondasun Higiezina
-

BentaTxiki zubia/Olazabal (Eusko Jaurlaritzaren zerrendetan 9zk.)

Monumentu-multzo izendapenarekin saikatzeko zain dago eta honela babes juridikoa
lortu

Udal planeamenduak babestua izan dadin proposatutako Ondasun Higiezina
-

Ermita Nra. Sra. del Pilar (Eusko Jaurlaritzaren zerrendetan 2zk..)

-

Caserío Larunbe (Eusko Jaurlaritzaren zerrendetan 3zk.)
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-

Apeadero del Ferrocarril del Norte. Ferrocarril Madrid-Irun (Ferrocarril del
Norte) (Eusko Jaurlaritzaren zerrendetan 7 zk.)

Ondasun hauek Eusko Jaurlaritzaren Kultura Ondare Zentroak gomendatuak dira,
dokumentu urbanistikoaren katalogoan sartu eta babestuak izan daitezen.

Eusko Jaurlaritzaren Kultura Ondare Zentroa
-

Iparraldeko trenbideko etxebizitzak. Madrid-Irun trenbidea (Iparraldeko
trenbidea) (Eusko Jaurlaritzaren zerrendetan 4zk.)

-

Oria ibaiaren gaineko zubia- Madrid-Irun trenbidea (Iparraldeko trenbidea)
(Eusko Jaurlaritzaren zerrendetan 5zk..)

-

Oria ibaiaren gaineko zubia- Madrid-Irun trenbidea (Iparraldeko trenbidea)
(Eusko Jaurlaritzaren zerrendetan 6zk..)

-

Ezkiaga errota (Eusko Jaurlaritzaren zerrendetan 8zk..)

4.3.2.3. Bibliografia eta kontsultak
ALTUNA, J., DEL BARRIO, L., MARIEZKURRENA, K., 2002. Carta Arqueológica
de Gipuzkoa Megalitos. Nuevos descubrimientos 1990-2001. Munibe 15. Donostia-San
Sebastián

ALTUNA, J., ARMENDARIZ, A., DEL BARRIO, L., ETXEBERRIA, F.,
MARIEZKURRENA, K., PEÑALVER, J., ZUMALABE, F. 1990. Carta Arqueológica
de Gipuzkoa. I Megalitos. Munibe 7. Donostia-San Sebastián

ALTUNA, J., ARMENDARIZ, A., DEL BARRIO, L., ETXEBERRIA, F.,
MARIEZKURRENA, K., PEÑALVER, J., ZUMALABE, F. 1990. Carta Arqueológica
de Gipuzkoa. II Cuevas. Munibe 10. Donostia-San Sebastián
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EUSKO

JAURLARITZA.

KULTURA

SAILA.

ONDARE

KULTURAL

ZUZENDARITZA. ONDARE KULTURAL ZENTROA.2006ko azaroan eginiko
kontsulta.

4.4. BIODIBERTSITATEA
Animalien inguruan egin den lurralde analisiari esker hiru gune esanguratsu identifikatu
dira aniztasun biologikoari dagokionean (ikus 8. Mapa Biodibertsitatea), Oriaren
sistema ibaitarra, Larunbe harana eta Kutturru ingurua.

4.4.1. Oriaren sistema ibaitarra
Oria ibaiaren inguruan dago aniztasun biologikorik gehien Ikaztegietako udalaren
barruan. Arrain kopurua ugaritzen ari da, eta uretako hegaztiak neguan eta migrazio
aldietan bertan izaten dira bisoi europarrarekin batera. Gainera erriberako landarediak
udal barruti osoa zeharkatzen du, eta bertan haltzadi kantabriarreko berezko espezieak
ageri dira; hau dena oso garrantzitsua da nahiz eta bere kontserbazioa urria izan.
Hirigunearen ondoren dagoen Oria ibaiaren ibarra ere eremu oso esanguratsua da,
80.000km² ditu eta paisaiak ez ditu aldaketa asko jasan, hortaz Gipuzkoako lurraldearen
barneko toki berezi bat dela esan daiteke.

4.4.2. Larunbe harana
Larunbe errekaren inguruan dago gune hau, eta uretako fauna interesgarria duen
haltzadi batek inguratzen du. Gune honetan baso ezberdinak (hostozabal basoak,
koniferak) eta zelaiak daude tartekaturik, paisaia anitza sortuz. Hazkunde ezberdinean
dauden basoak, sastrakak, baso txikiak eta garatuak... Baso sailak eta hostozabal guneak
txandakaturik ageri dira; interes botanikoa dute, eta aberastasun handia dira irizpide
kromatikoak eta testura kontuan hartzen baditugu. Euskal paisaiaren berezko nortasuna
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duen gunea da, elementu biologikoengatik eta gizakiaren lurraren erabilera
tradizionalarengatik.

4.4.3. Kutturru
Kutturru izenez ezagutzen den tokian, sega larreak, fruitu arbolak, hostozabal eta
konifera sailak, Quercus robur unadak daude, eta Euskal Herriko landazabalaren
erakusgarri dira. Bertan passeriforme (ordena honetan birigarroa, txolarrea, txontea eta
abar aurkitzen) hegazti anitz izaten dira. Paisaia oso anitza eta hetereogeneoa da.
Gailurrez betetako gunea da, eta bertan oso azpimarragarria da Goikoetxea baserritik
gertu dagoen hariztia; hemengo haritz askok duten itxura bikainagatik.
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4.5. NEKAZAL-INGURUA
4.5.1. Nekazaritza eta abeltzaintza ustiaketak
Gipuzkoako Diputazio Foralaren esanetan (Tolosako Eskualdeko Nekazaritza Bulegoa),
Ikaztegietan zortzi baserri aktibo daude:

7

6
5
8
4

2
3
1

1. Goikoetxea
2. Lizartza
3. Larrunbe
4. Ollakindegi
5. Aldabaldea
6. Artano
7. Beidakar
8. Muñoa

Ikaztegietako udalerrian aktibo mantentzen diren baserrien kokapena

Batez ere behi abeltzaintza eta hegazti abeltzaintza lantzen dira Ikaztegietan. Behi
gehien duten baserriak Lizartza (35 abelburu), Beidakar (33 abelburu) eta Aldabaldea
(32 abelburu) dira. Hegazti abeltzaintza hurrengo baserrietan lantzen da: Lizartza,
Larrunbe, Aldabalde, Ollakindegi, Beidakar eta Muñoa (azken honek hegaztiak besterik
ez ditu hazten)

Ardi ganadua duten baserriak bi dira: Aldabaldea eta Larrunbe. Aldabaldea da abere
gehien dituen baserria 32 behi-abelburu eta 62 ardi-abelburu dituelako, Larrunben aldiz
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10 zerri, 25 oilo , 3 behi eta 18 ardi abelburu daude. Guztira Ikaztegietan 80 ardiabelburu eta 127 behi-abelburu daude.

Zaldi gutxiago hazten dira,

Artano baserrian bakarrik, eta zerriak Larrunbe (10

abelburu) eta Beidakar (12 abelburu) baserrietan bakarrik.

Distribución de las cabezas de ganado según caserío en Ikaztegieta
Bovino

Caballar Ovino Porcino Aviar
gallinas y

Denominación
del Caserío

vacas, novillas, terneras, bueyes
jóvenes y toros

Goikoetxea

9

-

-

-

-

Lizartza

35

-

-

-

12 / 30xn

Larrunbe

3

-

18

10

25

Ollakindegi

10

-

-

-

30 / 20xn

Aldabaldea

32

-

62

-

10 / 20xn

Artano

5

1

-

-

-

Beidakar

33

-

-

12

20 / 20xn

Muñoa

-

-

-

-

22 / 65xn

yeguas

pollos

Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa, Oficina Comarcal Agraria de Tolosa. Consulta realizada en
febrero 2007.

Udal barrutiko esplotazio gehienek beraiekin lotutako lurrak dituzte (Eustat, 1999).

4.5.2. Bibliografia
EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA (EUSTAT). Web orrialde ofiziala.
www.eustat.es

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA. Tolosako Eskualdeko Nekazal Bulegoa.
Ikaztegietako udalak eginiko kontsulta .2007-ko otsaila.

IKAZTEGIETAKO UDALETXEA, 2006. Tokiko Agenda 21. Ikaztegietako Behin
Betiko Diagnostikoa.
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4.6. SOZIOEKONOMIA
4.6.1. Sarrera
Ikaztegieta Oria haranean dagoen udalerria da, Tolosatik 7,5 km-tara Legorreta eta
Alegia herrien artean dago, meandro zona batean. N-1 errepidea erabiliz iritsi daiteke
bertara GI-2131, edo trenez bestela Madril-Irun trenbideko geraleku bat du eta. Bere
inguruan haranak eta isurialdeak daude eta hauek Aralar eta Aitzkorri mendilerroetatik
datoz, eta bertako mendi eta basoetan zuhaitz ugari ageri dira. Aurretik aipatutako
komunikazio bideek aspaldidanik eratutako herrigunearen muina zokoratzea lortu dute,
gaur egungo zabalgunearen aurrean. Lehen aipaturiko komunikazio-bideek lurraldea
zeharkatzen dute hego-mendebaldetik ipar-ekialdera.

Ikaztegietako herrigunea, Oria ibaiaren ibarrean,
GI-2131 errepide gaineko zubia

Tolosaldeako Mankomunitatearen barruko udalerria da, eta bere lurrak nekazaritza eta
industriarako erabiltzen ditu. Hainbat industrialde ditu, Ugarana, Bentzuntizbar eta
Kutturun industrialdea, azken hauek Oria ibaiaren ibarrean kokatuak errepidearen bi
aldetara GI-2131. Landarako lurrak batez ere baso-ustiapenerako erabiltzen dira, malda
gogorreneko hegaletan eta baita ere baserrien inguruko nekazaritza lanetarako. Kutturru
jolaserako area azpimarragarria da; Kutturru industrialdearen ondoren dagoen bidetik
joan daiteke bertara, eta bide honetatik etorkizunean egingo den Tolosaldeako edateko
uren araztegira (E.T.A.P.) joan ahalko da.
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Kutturrungo atsedenlekua

4.6.2. Populazioa
453 biztanle daude Ikaztegietan (udaletxeko datuak, 2005), eta populazioak gorakada
izan du azken urteotan:
Udalerriko biztanleriaren banaketa
2001 2002 2003
San Lorenzo 295
303
306
Baserriak
87
83
81
Errotagain
0
0
0
Guztira
382
386
387

2004
312
82
0
394

2005
314
75
64
453

2004-2005 urteetan populazioak jasan duen gorakada, sortu den Errotagain auzo berriari
esker eman da. Populazioaren banaketa, sexu eta adinaren arabera hurrengo piramidean
agertzen da:
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2001 eta 2005 tarteko urteetan, 2005 urtean izan da emigrazio mugimendurik handiena.
Inmigrazioaren

kasuan,

2002

eta

2003

urteetan

izan

esanguratsuenak, etxebizitza gehiago eraiki zirelako ziurrenik.

Ikaztegietako mugimendu migratorioak
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ziren

mugimendurik

4.6.3. Jarduera ekonomikoak
4.6.3.1. Aktibitate ezberdinak
2005 urtean 40 establezimendu daude erregistraturik, gehiengoa (13) komertzio,
ostalaritza eta garraioaren adarrekoak. Esanguratsuak diren hurrengoak industria eta
energiaren ingurukoak dira (10) eta honoko taulan biltzen dira:

Jarduera motak 2005
Industria eta
energía

Eraikuntza

Merkataritza,
ostalaritza eta
garraioak

10

6

13

Bankua,
aseguruak eta
empresei
zerbitzuak
4

Zerbitzu beste
jarduera batzu
7

Iturria: Eustat

Establezimendu hauek 192 lanpostu sortzen dituzte.

Ikaztegietako populazioaren erdia (51,7%) aktiboa da; aktibo horietatik gehienak lanean
daude eta portzentai baxu bat 7,6%) langabezian dago.

Biztanlegoa jardueraren arabera (2001)
Guztira
377

Aktibo
Guztira
195

Lanean
180

Ez-aktibo
Langabezian
15
180

Iiturria: Eustat 2001

Aktibitate adarren arabera, lanean ari direnak hurrengo grafikoaren arabera banatzen
dira:
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Población activa ocupada en Ikaztegieta (2001)
por ramas de actividad

3%
Agricultura (3%)

41%

Industria (49%)

49%

Construcción (7%)
Servicios (41%)

7%

Grafiko honetan ikus daitekeenez bigarren sektoreak (industria eta eraikuntza) eta
hirugarrenak (zerbitzuak) garrantzi handia dute herrian lor daitekeen lanari dagokionez.
Lehen sektoreak duen garrantzia aldiz oso txikia da.

Bestalde langabezian daudenek bigarren eta hirugarren sektoreetako lanak eskatzen
dituzte, eta ez da inolako eskaerarik jaso lehen sektorean lan egiteko (2001eko datuak).

4.6.4. Zerbitzu sozialak
Ikaztegietako populazioa 127 familiatan banatzen da, eta familia bakoitzeko kopuruaren
media 2,97 da. Udalerrian ez dago zentro extraospitalario publikorik; populazioak
eskualdeko beste zentroetara joan behar du. Udalerrian ez dago bigarren hezkuntzako
(DBH) zentrorik ere, eta Alegia edo Tolosara joan behar dira ikasleak.

4.6.5. Etxebizitza
Udaletik ateratako datuen arabera, 1991-tik aurrera etxebizitzek gora egin dute, eta
2006an 201 etxebizitza zenbatu dira. Ikaztegietan ez dago bigarren etxebizitzarik eta
hutsik dauden etxebizitzen kopurua eskualde, Gipuzkoa zein Euskal Autonomia
Erkidegoaren media baino altuagoa da.
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4.6.6. Bibliografia
EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA (EUSTAT). Web orrialde ofiziala.
www.eustat.es

IKAZTEGIETAKO UDALETXEA, 2006. Tokiko Agenda 21. Ikaztegietako Behin
Betiko Diagnostikoa.

4.7. AIREAREN KALITATEA
4.7.1. Deskribapen orokorra
Herriaren kalitatea kontuan hartzerakoan airearen kalitatea faktore determinatzailea da,
Eusko Jaurlaritzak kontrol eta bigilantzia sare bat du faktore hau kontrolatzeko eta
96/62 zuzentarauan, Airearen Kalitatearen Ebaluazioa eta Kudeaketa, zehaztu ziren
irizpideak jarraitzen ditu. Horretarao eskualdea zonatan banatu da eta airearen kalitate
globalaren arabera bost kategoria jaso ditzake zona bakoitzak: oso ona, ona, ertaina,
txarra eta oso txarra.

Ikaztegieta “Goiherri” zonaren barruan dago, 2005era arte erabili den irizpideen
arabera, eta bertan 3 aztertoki daude atmosferaren kalitatea kontrolatzeko Azpeitia,
Tolosa eta Beasainen.

Airearen Kalitateak bilakaera bat izan du zona honetan, hurrengo taularen arabera:

Kalitate txarra edo oso txarra
duten egunak Goierrin
Kalitate txarra edo oso txarra
duten egunen batazbestekoa
EAEn

2001

2002

2003

2004

3

2

13

26

2,9

2,6

9,9

12
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Airearen Kalitateak behera egin du zona honetan, kalitate txarra edo oso txarra duten
egunak ugaritu baitira, eta azken urteotan askogatik gainditzen dute Euskal Autonomia
Erkidegoaren media.

Euskal industrialde askok jasan dituzten zenbait fenomeno edo joera azpimarratu ditzakegu
zona honen barruan:

Jatorri industriala duen kutsaduraren beherakada jarraia, batez ere SO2 eta NOx,
maila egokia dute eta muga legaletatik urrun daude, une puntualetan izan diren
fenomenoengatik izan ezik. Honetan eragina izan duten faktoreak: teknologia
zaharkituko enpresen itxiera, sufre kopuru gutxiko erregaien erabilera, gas naturala
erregai alternatiboa izateko politikaren ezarpena etab.
Esekiduran dauden partikulak (PST) eta nitrogeno oxidoak (NOx) jasan duten
beherakada ez da hain argia, ez baita hain azkarra izan. Elementu hauek trafiko
intentsitate altua duten hiriguneetan eta merkantzia trafiko altua duten zonetan
ageri dira gehienbat.
Kutsadura atmosferikoak gora egiten du progresiboki, ibilgailuen trafikoagatik,
batez ere gero eta handiagoak eta dentsoagoak diren hiri-aglomerazioetan, O3 eta
CO2 gasen maila gehiegi sortuz. (maiz gainditzen dute landarediaren babeserako
ezarririk dagoen muga).

4.7.2. Bibliografia
EUSKO JAURLARITZA. LURRALDE ANTOLAMENDUA ETA INGURUMEN
SAILA.2003. EAE-ko Ingurumena. Ingurumen adierazleak. IHOBE, Ingurumenaren
kudeaketarako sozietate publikoa

EUSKO JAURLARITZA. LURRALDE ANTOLAMENDUA ETA INGURUMEN
SAILA.2004. EAE-ko Ingurumena. Ingurumen adierazleak. IHOBE, Ingurumenaren
kudeaketarako sozietate publikoa
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EUSKO JAURLARITZA. LURRALDE ANTOLAMENDUA ETA INGURUMEN
SAILA.2005. EAE-ko Ingurumena. Ingurumen adierazleak. IHOBE, Ingurumenaren
kudeaketarako sozietate publikoa

4.8. EGOERA FONIKOA
4.8.1. Deskribapen orokorra
Ikaztegietako udalak ez du zaraten inguruko inolako ikerketarik ez eta zarata-mapa
zehatzik. Ez dago ezta ere ingurune-hotsaren inguruko inolako lege edo ordenantzarik.
Hala ere Euskal Herriko Autonomi Erkidegoko Zarata-Mapean (2000) agertzen da
Ikaztegieta, eta bertan agertzen dira zarataren edo gehiegizko hotsaren bi arrazoiak:
trafikoa eta industria.

Ikaztegieta barruan dauden azpiegitura azpimarragarrienak hauexek dira:
•

Renfe Irun-Madril

•

NI Madril-Irun

•

GI-2131 Ordizia-Alegia

EAEko Zarata Mapean Renfe eta N-1 bideak analizatu dira eta N-1ak sortu dezakeen
zarata 70dB(A) baina altuagoa izan daitekeela esaten da bertan, sorburutik 10mra
egonez gero. Renfe bideak sortzen dituen zarata mailak 65 eta 70dB(A) artean daude.
Eragin akustikoa duten industrialde batzuk ere ikusten dira mapa honetan.

4.8.2. Bibliografia
EUSKO JAURLARITZA. LURRALDE ANTOLAMENDUA ETA INGURUMEN
SAILA.2000. EAE-ko zaraten mapa. Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Zentrala.
Gasteiz
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4.9. UDALEKO ZABOR SOLIDOAK: SORKUNTZA ETA KUDEAKETA
4.9.1. Zaborren sorkuntza
Ikaztegietari dagozkion datu zehatzak ez daude, Tolosaldea barruan dago eta bertakoak
dira dauden datuak. 1998-2004 aldian biztanleko sortzen den zaborra %19 igo da.

Tolosaldeako mankomunitateko hiri hondakinen sorketa totala (1998-204), kg/biz/egun-ean
emanda

Ikaztegietako udalak ez du zabor hauek gutxiagotzeko neurririk 21 Agendako
Diagnostikoan dauden datuen arabera.

4.9.2. Udaleko Zabor Solidoen Kudeaketa
Zaborren kudeaketa Tolosaldeako Mankomunitatearen eta Ikaztegietako udalaren artean
egiten da, etorkizunean lan hau guztia Tolosaldeako Mankomunitatearen menpe egotea
espero da.

Zabor solidoen jasotze selektiboak gora egin du nabarmen Ikaztegietan.

Gaikako bilketa edukiontziak
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Ondakin mota
Kristala

Edukiontzi
zenbakia
3

Papela eta

3

kartoia
Ontziak

3

Erropa

1

Organikoa

15

Iturria: Agenda 21 Diagnosia. 2004ko datuak

Ikaztegietako zaborren kudeaketak honako pausuak ditu:

-

Sasietako zabortegira bidaltzen dira zaborrak, Tolosaldeak ez baitu zabortegirik.

-

Zaborrontzi horiko zaborrak Gipuzkoako Diputazio Foralak kudeatzen ditu eta
Legazpiako klasifikazio eraikinera eramaten dira.

-

Tolosaldeako mankomunitateak kudeatzen ditu beira, papera, ontziak, arropa,
pilak, olio begetala, kartoia eta etxebizitzetako zabor arriskutsuak.

Udalak ez du nekazaritzako-zaborrak kudeatzeko edo jasotzeko neurririk. Tolomendik
belar boloek duten plastikoa jasotzen du, eta hori da zerbitzu bakarra. Ez da obretan
sortutako zaborrak jasotzeko zerbitzurik (plastiko handiak, altzariak, kartoia, txatarra).
Herritarrek Anoetako Garbigunera eraman behar dituzte zabor hauek.

Kudeaketan udal anitzek parte hartzen dutenez, esandako datuak ez dira udal bakoitzetik
atera, estrapolazio bidez baizik. Grafikoan ikusi daitekeenez,

azken urteotan

zabortegira bidalitako zabor-kantitatea nahiko konstantea (pixka bat goraka egin du)
izan da, zaborraren jasotze selektiboaren ondorioz.
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4.9.3. Bibliografia
IKAZTEGIETAKO UDALETXEA. 2006/01/24-ean eginiko kontsulta.

IKAZTEGIETAKO UDALETXEA, 2006. Tokiko Agenda 21. Ikaztegietako Behin
Betiko Diagnostikoa.

4.10. URA ETA ENERGIA
4.10.1. Uraren hornidura
Ikaztegietako ura Arriaran urtegitik dator eta Gipuzkoako Ur Partzuergoak kudeatzen
du. Etorkizunean Ibiur urtegiko ura jasoko du Ikaztegietak; urtegi honen eraiketa
2008an amaitzea espero da.
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4.10.2. Uraren saneamendua
Gaur egun udaleko ur beltzak ibaira doaz. Hala ere Oria ibaiaren barruko kolektorea
sortzeko proiektua martxan da (Gipuzkoako Diputazio Forala eta Eusko Jaurlaritza) eta
Ikaztegietan amaitu dira egin beharreko obrak. Ondorioz, Adunako ur-arazgailuko
obrak amaitzean kolektoreak jasotako ur beltzak bideratuko dira bertara.

4.10.3. Energia kontsumoa
Agenda 21-ko Diagnostikoaren arabera, eta Iberdrolak emandako datuen arabera,
industria sektoreak kontsumitzen du energia gehien udal mailan. Beherakada txiki bat
jaso da azken urteotan energia kontsumoan (ikus grafikoa). Zerbitzu guneetan eta
etxeetan egiten diren kontsumoak oso berdintsuak dira, ia milioi bat KW /ordu urteko.
Orokorrean energia kontsumoak behera egin du azken urteotan, baina industria arloan
izan da hori bestelakoan berdin mantendu baita.

Energia sortzeko Ikaztegietan minihidraulika-instalazio bat eta bi gas edukiontzi daude.

Udaletxeak ez du energia aurrezteko neurri berezirik hartu.
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Consumo energético (KWh/año) en Ikaztegieta (2000-2005)

Fuente: Diagnóstico Agenda 21

4.10.4. Bibliografia
IKAZTEGIETAKO UDALETXEA. 2006/01/24-ean eginiko kontsulta.

IKAZTEGIETAKO UDALETXEA, 2006. Tokiko Agenda 21. Ikaztegietako Behin
Betiko Diagnostikoa.

4.11. MUGIKORTASUNA
Ikaztegietako udalak ez du Udal Barrutiaren Mugikortasun Planik, hori bai, 2003an
irisgarritasun plan bat egin zuen, bertan honako urritasunak agertzen dira:

-

Zebra-bide gutxi

-

Espaloi estuak eta koska altuekin

-

Hiri-altzariak gaizki kokatuak
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-

Autobusari itxaroten ari diren bidaiarientzat geltokirik ez

Urritasun hauek konpontzeko hartutako neurri oso gutxi landu dira (polikiroldegian
zenbait aldaketa egin dira, koska batzuk jaitsi dira, etab.)

Ibilgailuentzako trafikoari dagokionean, ez dago aparkaleku faltarik ez eta trafiko itorik.
Honako datu hau aldiz datu azpimarragarria da: 2001-2005 artean Ikaztegietako auto
kopuruak behera egin zuen (20), aparkaleku kopurua eta auto kopurua berdinak dira
(probintzia mailan 6 auto daude aparkaleku batentzat).

Garraio publikoan (Irun-Madril)
trena asko erabiltzen da gertuko
herrietara
desplazamendu

joateko,
horietatik

Ikaztegieta-Donostia
desplazamendua da nagusi.

Iparraldeko trenbidea Ikaztegieta ondotik. 2007-ko otsaila
Tolosaldea bus enpresarekin akordio bat sinatu du udalak, autobus garraioa izan dadin
ordutegi zabalarekin. Gero eta garraio publiko gehiago erabiltzen da: 1996 eta 2000
urte bitartean %34 igo zen. Bestalde ez dago taxi zerbitzurik herrian.

4.11.1. Bibliografia
IKAZTEGIETAKO UDALETXEA. 2006/01/24-ean eginiko kontsulta.
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IKAZTEGIETAKO UDALETXEA, 2006. Tokiko Agenda 21. Ikaztegietako Behin
Betiko Diagnostikoa.

4.12. UDAL LURRALDEAREN SINTESI EKOLOGIKOA
4.12.1. Oria ibaiko korredore ekologikoak
Ikaztegieta garrantzi handiko gune naturalen artean estrategikoki kokatua dago.
Korredore Ekologikoen Sarearen proposamen teknikoaren arabera (Gurrutxaga, 2005),
Ikaztegieta Aralar eta Ernio-Gatzume Garrantzi Komunitarioko lekuak batzen dituen
elkargunean kokatzen da ( 3.3.2. E.A.E.ko Korredore Ekologikoen Sarea).

Gaur egun azpiegitura asko kokatzen dira (Nazional-1 errepidea, trenbidea, GI-2131
errepidea, tentsio altuko linea elektrikoak, A.H.T. proiektua, Ibiur urtegia eta bere
araztegia) korredore ekologiko honen funtzioa zailduz. Hala ere, Oria ibaia Garrantzia
Komunitaria duen Lekua da (GKL ES2120005 Oria Garaia, ikus 4.2.4.Gune Babestuak
atala) arlo naturalistikoan garrantzia duelako eta lurraldeko zona garrantzitsuak lotzeko
balio du. Oria ibaia enblematikoa da, Garrantzi Komunitarioko Habitatak dituelako
bere baitan (91E0* habitata , gaur egun gizonaren eta bere abereen eraginagatik
kaltetua, ikus 4.2.2. Garrantzia komunitarioa duten Habitatak atala) eta Bisoi
Europarraren habitata delako (167/1996 dekretu bidez Euskal Herriko Espezie
Mehatxatuen Katalogoaren barruan dago), Ikaztegietako zatia “interes berezikoa” izanik
(3.3.1. Bisoi Europarraren Kudeaketa Plana). Oria ibaia Bisoi populazio nukleo
ezberdinen lotura da (Irizar, et al., 2003). Gainera udal barruan dauden Oriako zenbait
ibaiadarretan Ibai Karramarroa bizi da eta Espezie Mehatxatuen Katalogo Nazionalean
dago, zaurgarria kategorian. (MAM/1653/2003 Ordena).
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Ikaztegieta barnetik doan Oria ibaiak, nahiko egoera naturalean mantentzen da. 3
argazki hauek errotaldeako meandro inguruan errekak duen itxura erakusten du,
baita Bentzuntzibar industriagunra heldu baino lehenagokoa (beheko eta
eskumako argazkia). Adierazgarria da erreka ondoen eta landarediaren egoera
naturala. (2007ko urtarrila- otsaileko argazkiak-)

Azken urteotan Oria ibaiaren kalitate biologikoaren hobekuntza bat izan da (BMWP’)
Ikaztegieta azpian dagoen laginketa estazioak dioenez, 2003an Legorretan egin zen
EDAR-aren ondorioz (Estación Depuradora De Aguas Residuales/Hondakin-Uren
Iragazketa Estazioa). Honek uraren kalitate fisiko-kimikoa hobetu du eta orain ur hauek
baliagarriak dira ziprinidoentzat lehen amonio kantitateagatik balio ez zuten bitartean
(Gipuzkoako Diputazio Forala, 2005). Gaur egun udaleko ur beltzak ibaira doaz. Hala
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ere Oria ibaiaren barruko kolektorea sortzeko proiektua martxan da (Gipuzkoako
Diputazio Forala eta Eusko Jaurlaritza) eta Ikaztegietan amaitu dira egin beharreko
obrak. Ondorioz, Adunako ur-arazgailuko obrak amaitzean kolektoreak jasotako ur
beltzak bideratuko dira bertara, eta honek Oria ibaiko uren kalitatearen gorakadan
eragina izango, baita Oria – Garaia Garrantzi Komunitarioa duen Lekuan eta orokorrean
Bisoi Europarraren habitat osoan.

Hemen esandako guztia

eta ondorioz, aipatutako gune osoa udal planifikazioan

kontutan hartu behar da, oinarrizkoa baita lurralde honetan bizirauten duten balore
naturalak mantendu eta errekuperatzeko.

Garrantzitsua da halaber esparru honetan 2002ko ekainaren 4an Eusko Jaurlaritzako
Kontseiluak onartu zuen estrategia, Garapen Iraunkorreko Euskal Ingurune Estrategia
2002-2020 (ikus Autonomia Arloa: Garapen Iraunkorrerako Euskal Ingurumen
Estrategia

(2002-2020)

eta

Ingurumen Esparru Programa), bertan 2012rako

biodibertsitatearen eta naturaren babesari dagokionean, gutxienez erriberako 15 Km
berreskuratzeko konpromisoa hartzen da. Ingurumen Esparru Programan (2002-2006)
administrazioak luzera begira (2007-2020) urtero ur-ibilguen berreskurapenerako
inbertsioa %15 gehitzeko konpromisoa du. Neurri horrekin 2012rako erriberaren 15 km
errekuperatuko lirateke. Errestaurazioari dagokionean (2002-2006 Programa) area
garrantzitsuenetan bere horretara itzultzeko lanak egiteko konpromisoa dago, Habitat
Zuzendaritzaren I eta II eranskinen barruan daude area hauek (lur hezeak, dunak,
erriberak, igarobide ekologikoak...). Luzerako konpromisoa denez, hurrengo lau
urterako programan bide bera jarraituko dela suposatzen da.

Udal planifikazioan kontuan hartu beharko lirateke ur-ibilguan kokaturik dauden eragin
ugariak (zubiak, noriak, eraikinak domeinu publiko hidraulikoan eta isuriak etab.).
Eragin hauek ikus daitezke gune eta inpaktuen kokapen Mapan. Euskal Autonomia
Erkidegoko gainazaleko uren masen karakterizazioa, memoria honetako 4.1.6.
Hidrologia eta sare hidrologikoaren kalitatea atalari lotua).
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4.12.2. Ibaien inguruko baliabide eta prozesuak
Oria Ibaiaren eraginez, Ikaztegietan alubioi-lautada garrantzitsu bat garatu da. Hedapen
handienekoak Oria ibaian, jatorrizko hirigunearen oinean dagoena, eta Bentzuntzibar
industrialdetik gora dauden alubioi-lurretan daude. Lur hauek bere emankortasunagatik
dira baliotsuak, laborantzarako aproposak beren ezaugarriengatik (sakonera, testura,
harri eta arroka kopurua, dranaidura, ur-pilatzea, malda, higatze arriskua ...).
Laborantzarako lurrik onenak dira eta errekurtso preziatua (ikus 4.1.4. Edafologia eta
3.1.4. E.A.E-ko Lurraldearen Arloko Plana)

Ikaztegietako Oria ibaiaren ibarra, argazki atzean Urbideko errota. 2007 urtarrileko
argazkia
Herriko etxeak topografia egokienetan eraiki dira, horregatik lur horien hedadura
txikiagotua ikusi da. Lurralde antolakuntza plan askotan ez dira kontutan hartzen lur
hauek, nahiz eta berriztagarriak ez diren, horregatik nekazaritzarako garrantzi altua
duten lurrak gero eta gutxiago dira Gipuzkoan. E.A.E.ko nekazaritza eta basogintzako
Lurralde Plan Sektorialean lur hauen mantenua eta zaintza oinarrizkoa da.
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Badira halaber, Ikaztegietako eremuan, uholderako arriskua duten eremuak, ibaiaren
gorakada ohizkoak kontuan hartuta (ikus 3.3.3. E.A.E. barruan Oria eta Urumea ibaien
Arro Komunitateartekoetako Hiriguneetan Ibai eta Erreken Ubide eta Uholdeen aurkako
babeserako Proiektuaren Idazketa (I Fasea), erliebearen modelaketa egiterakoan ibaiek
sor dezaketen uholde arriskua oso garrantzitsua da. Uholde batek eragin ditzakeen
kalteak kokaleku, asentu eta lurraren erabileraren ondorio dira, hortaz udal plangintzan
kontuan hartu beharrekoak dira. Hirigintzarako eremuak proposatzerakoan

Euskal

Herriko Ur-Zuzendaritzak garatutako “Lur Eremuaren Erabilera Irizpideak Uholde
Arriskuaren Mailaren Arabera” aplikatu behar dira. (ikus Memoria honetan dagoen I
Eranskina. E.A.E. barruan Oria eta Urumea ibaien Arro Komunitateartekoetako
Hiriguneetan Ibai eta Erreken Ubide eta Uholdeen aurkako babeserako Proiektuaren
Idazketa (I Fasea) (CD)

4.12.3. Landaredi interesgarria
Oria ibaia eta bere erribera landarediaz gain (GKL), Ikaztegietako udalean basoak eta
zelaiak ageri dira nagusiki. Baso hauek ez dute aniztasun botaniko handirik. Baso
autoktonoak dira azpimarragarriak – Kantauriko haltzadia eta hariztia – hostozabalen
baso mistoa- interes naturalistikoa baitute, azken finean udalerriko baso espezieen azken
babesguneak dira eta. Baso hauek oso garrantzitsuak dira paisaiarentzat eta baita
faunarentzat beraientzat babesgunea direlako. Birsortu eta zabaldu behar dira
lurraldearen kalitate ekologikoa hobetzeko. LAAetan dauden arlo fisikoaren Jarraibide
Orokorrek landarediaren tratamendua zehazten dute: izan beharreko arreta lurralde
osoan, landarediaren zaintza eta bereziki baso autoktonoen babesa.

4.12.4. Arrisku eta errekurtso geofisikoak
Ur-errekurtsoen arloan, Ikaztegietako udalak ez du lurpeko aberastasunik, bere
ezaugarri geologikoengatik (ikus 4.1.3. Hidrogeologia atala) eta hornidura Arriaran
urtegitik lortzen da (laster Ibiur urtegitik). Hala ere badira udalean ur-iturburu batzuk.
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EAEko Ibai eta Erreken LAP-an dioenez (C3 atala), hirigintza plangintzan kontuan
hartu beharko dira iturburu garrantzitsuenak, bereziki gizakiaren hornidurarako badira.

Higadura

edafikoa

topografikoengatik

azpimarragarria

da,

udalaren

ezaugarri

geologiko

eta

(ikus 4.1.1. Geologia eta 4.1.2 Geomorfologia eta prozesu

aktiboak). Higadura prozesu hauek lur galera sortzeaz gain

(gizakiarentzat

berriztagarria ez den errekurtsoa), kalteak sor ditzakete, bai jendeari edota beren
jabegoei. Horregatik lurralde ordenantzan kontuan hartu behar den arrisku bat da.
Lursail hauen erabilera, daukan dinamikara moldatu beharko da eta prebentzio-neurriak
hartu, adibidez: zuhaitzen zaintzea eta mantentzea edota zuhaitzen landatzea lur hauek
ez dituztenean. Oso garrantzitsua da prebentzio arloan halaber basoan praktika bortitzik
ez erabiltzea (baso-soilketa, makina astunen erabilera etab.)

4.13. INGURUMEN BALDINTZATZAILE ETA BALIOAK
“Ingurumen baldintza

eta balioak ” etiketarekin izendatu dira, Ingurumeneko

Eraginaren Ebaluazio Bateratuaren barruan hiri eraikuntza berrietarako kontuan hartzen
direnak. Ingurumen baldintza eta balioen mapan hirigintza jarduerak jasoko dituzten
eremuak marrazterako orduan, ondorengo irizpidea eduki da kontutan:

-

Bakarrik marraztu dira hirigintza jarduerak egingo diren eremuak: 1.2 eta 1.3.
eta 3 Trenbidea

-

Ez dira marrazten aldaketa puntualek bultzatzen dituzten hirigintza eremuak,
eremu hauek dagozkien ingurumen azterlanetan aztertu direlako.

Eremuen aukeraketa hau egiten da, ingurumen eragina modu errezago batean
ikustarazteko.
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Kontuan hartu beharreko aldagai edo ezaugarriak hauek dira:
-

Kultura ondarea

-

Lurrarentzat Kutsagarriak daitezkeen aktibitateak dituzten kokalekuak

-

Landaredi garrantzitsua

-

Hidrologia

-

Uholde arriskua

-

Nekazaritzarako balio altua duten lurrak

-

Natura-gune Babestuak (LIC eta Bisoi europearra)

Komeni da esatea, ingurumen balio eta baldintzatzaileak aztertu ondoren, HAPN-ak
hirigintza jarduerak egingo diren eremuetan ez direla potentzialki kutsatuta egon
daitezkeen lurzorurik aurkitu ezta ere garrantzizko hedadura duen balio altuko
lurzorurik (bakarrik baratza txikiak eliza eremuaren barne).
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INGURUMEN BALIO ETA BALDINTZATZAILEEN TAULA

HAPNn jasotako
eremuak non
jarduera
urbanistikoak egingo
diren

Babestutako Kultura Ondarea
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ondare
Kulturaleko Zentroa

Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak zein
instalazioak dituzten lurzoruak

Hidrologia eta uholde arriskua
Interesdun landaredia

Balio agrologiko altuko lurzoruak

LIC / Bisoi europearraren interes
bereziko gunea ∗

Iturria: E.A.E. barruan Oria eta Urumea

ibaien
arro
komunitateartekoetako Iturria: 2000 Natura sarea eta 2004ko
hiriguneetan ibai eta erreken ubide eta maiatzaren 12ko Agindu Forala
uholdeen aurkako babeserako proiektuaren
idazketa.I fasea. 2002 iraila

Iturria: IHOBE eta 1/2005 Legea, otsailak 4, II
Eranskina

Baratza txikiak

AREA
1.2 ELIZA

Ez

AREA
1.3 ELIZA

Ez

Ez

Ez

Ez

Ez

Baratza txikiak

Eremu urbanistikoaren ondoan
ibaiertzetako landaredia du

Ez

Ez

Ez

Ez

Area urbanistikoak 10, 100 eta 500 urteroko
uholde arriskua du

LIC eta Bisoi europearraren interes bereziko
gunea

Ez

Ez

Ez
AREA 2.2 EKIALDEA

Ez

Ez

Nota: Epak S.A empresaren jarduera (CNAE
2125), ez dago 1/2005 Legearen, II
Eranskinean sartua
Nota: Hirigintza jarduerak errepide
eta mendi hegalaren beheko
eremuan egingo dra, bertan ez dago
landaredi interesgarririk.

AREA 3VÍAS DE TREN

Ez

* LIC esparruaren eta Bisoi europearraren interes bereziko babes eremua ur ibilgua + 5 metros dira

Ez

Ez

Ez

5. TEKNIKOKI ARRAZOIZKOAK DIREN ALTERNATIBEN INGURUMEN
AZTERKETA. HARTUTAKO IRTENBIDEAREN JUSTIFIKAZIOA
5.1. ALTERNATIBA EZBERDINEN BARRUAN DAUDEN EKINTZAK
Proposaturiko aukerak ondorengoak dira:

-

Aurrerakina:

Lurzoru

urbanizaezinen

reklasifikazioa

erabilera

industrialetarako (Iturriotz) eta etxebizitzetarako (Beidakar), guztira 183
etxebizitza proposatzen direlarik.

-

Hasierako onespena: Lurzoru urbanizaezinik ez dira reklasifikatzen;
hirigintza erabileren razionalizazioa, lurzoru hiritar ez kontsolidatuaren
kolmatazioa eta hiri lurren rekalifikazioei esker. Guztira 99 etxebizitza
proposatzen dira.

Ikusi “2.3. Plana garatu bitartean kontsideratu diren aukerak markatutako helburuak
lortzeko”
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5.2. “0” ALTERNATIBA EDO “EZER EZ EGIN”
“0” alternatiba edo ezer ez egitearekin aukera asko galtzen dira: etxebizitza eskaintza
blokeatzen da batetik, eta bestetik, egungo arau subsidiario eskasek jarraitzen dute, ez
baitago lekurik ekipamendu eta zerbitzuetarako (udal eskolaren handitzea egin behar da
eta oinarrizko zerbitzu batzuk bete, okindegia, ostalaritza eta erabilera komertzialak).

5.3. ALTERNATIBA EZBERDINAK BALORATU AHAL IZATEKO ERABILI
BEHARREKO INGURUMEN IRIZPIDEAK
Alternatibak ingurumenarekin baloratzerakoan ezaugarri diskriminatzaileak erabili dira.
Hauek dira alternatibak baloratzeko erabilitako irizpideak:
•

Oriaren sistema ibaitarrean duen eragina

•

Uholderako duen arriskua

•

Baso autoktonoan duen eragina

•

Balio Estrategiko altua duten guneetan duen eragina

Kualitatiboki neurtzerako orduan, balore posibleak “altua – ertaina – baxua ” dira.

“Oriaren sistema ibaitarrean duen eragina” garapen urbanistikoak sistema honengan
duen eragina da (2.4.1. Oriaren sistema ibaitarra eta 4.1. Oria Ibaiko igarobide
ekologikoak ataletan definituak). Aldi berean, kontuan hartzen da LIC ES2120005ean
izan dezakeen eragina (Oria Garaia) eta Bisoi Europarrarentzat interes bereziko area da.
Espezie hau “Euskal Herriko Espezie Mehatxatuen Katalogoa”-ren barruan dago
(2003ko maiatzak 20ko Ordena)

“Uholderako duen arriskua” hirigintza eta uholdeak jasateko aukeraren arteko
elkarrekintza da. Erlazio hau “E.A.E. barruan Oria eta Urumea ibaien Arro
Komunitateartekoetako Hiriguneetan Ibai eta Erreken Ubide eta Uholdeen aurkako
babeserako Proiektuaren Idazketa (I Fasea)” ikerketan agertzen da.
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“Baso autoktonoa” diogunean, erriberako basoaren inguruan gabiltza, inolako
alternatibak ez baitu eraginik harizti – hostozabalen baso mistoan.

“Balio Estrategiko altua duten guneetan duen eragina”z ari garenean EAEko
Nekazaritza eta Abeltzaintzako Lurralde Plan Sektorialean agertzen diren lurretaz ari
gara.

5.4. ALTERNATIBA

GUZTIEN

INPAKTUEN

DESKRIBAPENA

ETA

BALORAZIOA
5.4.1. Etxebizitzen garapenerako alternatibak
Oria ibaiaren ibai-sistema ez dago aztertutako bi proposamen horietako bakar baten
eraginpean.

Beidakarko alternatiba uholde-arriskuko orban orotatik kanpo dago, Epak enpresaren
industria-instalazioak desagertzearekin. Edonola ere, Ekialdeko etxebizitza-garapena
500 urteko birgertatze-aldiko uholde-arriskuaren orbanaren eraginpean egon daiteke.

Etxebizitzak egiteko alternatibek ez dute eraginik baso autoktonoetan.

Aurrerapen dokumentuan jasotzen den etxebizitza-garapenerako lurzoru gehiago
sailkatzeko alternatibak, bestalde, Nekazaritza eta Basoak antolatzeko Lurraldearen
Arloko Planean definitutako “Balio Estrategiko Altuko” lurzoru urbanizaezina berriro
sailkatzea dakar. Aitzitik, hasierako onarpeneko dokumentuan jasotzen den Epak
enpresaren eremuan lurzorua birkalifikatzeko alternatibak ez du nekazaritza-balio altuko
lurzoruak okupatzea ekarriko.
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5.4.2. Etxebizitzak egiteko alternatibek ingurumenean izango luketen eraginaren
inpaktu eta balorazio orokorraren konparaketa taula

AURRERAKINA

HASIERAKO ONESPENA

Oriaren sistema ibaitarrean
duen eragina

Ez dago

Ez dago

Uholderako duen arriskua

Ez dago

Baxua

Baso autoktonoan duen
eragina

Ez dago

Ez dago

Balio Estrategiko altua duten
guneetan duen eragina

Altua

Ez dago

INGURUMENEAN DUEN
ERAGINAREN BALORAZIO
OROKORRA

Altua

Baxua

Aurrerapenaren proposamenean jasotzen den etxebizitza-garapenak ingurumenaren
gainean duen eraginaren balorazio globala honakoa da: eragin HANDIA du
ingurumenaren gainean. Aurrerapenaren proposamenak Nekazaritza eta Basoak
antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren arabera nekazaritza-sektorerako estrategikoak
diren lurzoruak okupatzen ditu. Eragina “handi” gisa baloratu da, proposamen horren
eraginpean dagoen ia gainazal guztia mota horretako lurzorukoa baita. Hasierako
Onarpeneko proposamenak ez dakar artifizializatutako gainazala gehitzea, eta horri oso
balorazio positiboa eman zaio. Uholde-arriskuaren mende egon daitekeen arren, aldagai
hori “txiki” gisa baloratu da, soilik 500 urteko birgertatze-aldiko uraldien eraginpean
egongo baita. Gainera, hiri-birsorkuntzako eragiketa bat denez gero, Eusko Jaurlaritzako
Uren Zuzendaritzak finkatutako uholde-arriskuaren araberako lurzorua erabiltzeko
irizpideak bete beharko dira.
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5.4.3. Industria garapenerako alternatibak
Hasierako onarpeneko dokumentuak proposatutako alternatibak ez du aintzat hartzen
lurzoru urbanizaezineko lurzoruak industria-erabilera gisa birsailkatzea; hortaz, ez da
arlo horretako eraginik aurreikusi.

Aurrerapenaren alternatibak Oria ibaiaren ibai-sisteman eragina duten lurzoru
urbanizaezinak

birsailkatzea

dakar

(ibai-sistema

horrekin

egiten

dute

muga

birsailkatuko diren lurzoruak). Izan ere, ibai-sistema horrek 10, 100 eta 500 urteko
birgertatze-aldietan urpean gera daitekeen zerrenda estu bat hartzen du –ibaiaren
ondoan dagoen bideak, gutxi gorabehera, okupatzen duena eta bertako baso-masa
batekin muga egiten duena (Oria ibaiaren erribera-basoa)–; alabaina, eraginpean
egoteko arriskua baino ez da, ibai-ibilguaren eta bide horren artean kokatzen baita
zerrenda hori. Edonola ere, Nekazaritza eta Basoak antolatzeko Lurraldearen Arloko
Planak definitzen duen “Balio Estrategiko Altuko” lurzoruaren gainean garatzen da ia
osorik.

5.4.4. Inpaktuen konparaketa taula eta garapen industrialaren alternatibak
eragindako kalteen ingurumen balorazio orokorra

AURRERAKINA

HASIERAKO ONESPENA

Oriaren sistema ibaitarrean
duen eragina

Ertaina

Ez dago

Uholderako duen arriskua

Ertaina

Ez dago

Baso autoktonoan duen
eragina

Ez dago

Ez dago

Balio Estrategiko altua duten
guneetan duen eragina

Altua

Ez dago

INGURUMENEAN DUEN
ERAGINAREN BALORAZIO
OROKORRA

ERTAINA-ALTUA

EZ DAGO
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Aurrerapenaren proposamenean jasotzen den industria-garapenak ingurumenaren
gainean duen eraginaren balorazio globala honakoa da: eragin ERTAIN-HANDIA
du ingurumenaren gainean. Garapenak muga egiten du Oria ibaiaren ibai-sistemarekin
(Garrantzi Komunitarioko Lekua eta Bisoi europarrarentzat interes berezia duen area
barne). Ibaiaren ur-bazterraren zati bat ubideratu gabe dago eta lurreko faunarentzat
iragazkorra da. Garapenaren osotasunak urpean geratzekoa arriskua duen Balio
Estrategiko Altuko lurzoruak okupatzen ditu ibai-ibilgutik hurbilen dagoen zerrendan
(nekazaritza-jarduerarako balio handieneko lurzoruak).

5.5. KONTSULTATU DIREN ENTITATEEN ETA JENDEAREN IRITZIA,
KASU BAKOITZEAN, ALTERNATIBEN INGURUAN
Orain artekoan ez da a aholku zein iradokizunik eman alternatiben inguruan.
Ikaztegietako HAPNa berraztertzeko prozesuan jendeak parte hartzeko prozesuari
dagokionez, ikus Memoria honetako 2.8. atala, parte-hartze publikoari eta erabilitako
prozedurari buruzkoa.

5.6. BUKAERAN HARTU DEN IRTENBIDEAREN JUSTIFIKAZIOA
Etxebizitza-lurzoruari eta etxebizitza berrien aurreikuspenari dagokionez, Ikaztegietako
Udalak,

azkenean,

hiri-lurzoru

finkatu

gabean

dauden

hutsuneak

betetzeko

alternatibaren alde egin du, baita Epek-Hertel sektorearen zati bat industria
sailkapenetik etxebizitza sailkapenera pasatzearen alde –bertan ahal den etxebizitza
babestu kopururik handiena eraikitzeko aukera aztertu da–.

Bestalde, gaur egun dauden industria-lurzoruen antolamendua aztertutakoan, Udalak ez
du beharrezkotzat jo ekonomia-jardueretarako beste lurzoruak txertatzea, betiere gaur
egungo ekonomia-jardueretarako lurzoruaren erreserba okupatu arte eta jarduerarik
gabeko industria-pabiloi eta industria-lursail guztiak guztiz bete arte.
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Horrenbestez, hautatutako ereduak lehentasuna ematen dio jada urbanizatuta dauden
eremuak hiri-birgaitzeko eragiketen bitartez finkatzeari. Eragiketa horiek balioz
hornituko dituzte Ikaztegietako etxebizitza- eta industria-arloko hiri-bilbean dauden
espazio hutsak eta azpi-erabiliak, eta, horrela, udalerri trinkoko eredua sustatuko dute.
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6. INPAKTUEN IDENTIFIKAZIO ETA BALORAZIOA
6.1. PLANEA JASOTAKO HELBURUEN INGURUMENEKO ERAGINA
Atal honetan Hiri Arauketarako Plan Nagusian agertzen diren proposamenek
ingurumenean duten efektua eta ingurumenarekiko dauden helburuak betetzen dituzten
ala ez analizatuko dugu.

HAPNak proposatutako helburuen eta irizpideen artean (ikus Ingurumenaren Eraginaren
Baterako Ebaluazioaren 2.2. atala), “kalitateko udalerria lortzea, baita kalitateko
ingurune naturala eta hiri-ingurunea ere” ingurumen-helburua nabarmentzen da.
Gainerakoak etxebizitza berriei aplika dakizkiekeen ingurumen-irizpideak dira
(efizientzia

energetikoa;

ingurumen-zarataren

kontrola;

lurzoru

iragazgaitzen

proportzioa, lurzoruen funtzionaltasunaren arabera; lurzorua alferrik erabiltzea
saihestuko duten etxebizitza-garapenak; eta abar).

Kalitateko ingurune naturala eta hiri-ingurunea lortzeko, lurralde-plangintzak behar
bezala kudeatu beharko du lurzoru naturala, eta, horretarako, espazio naturalaren balio
naturalistikoak babestuko dituen araudia erabili beharko du. Bestalde, garatu nahi dituen
eremuetako ingurumen-balioak eta ingurumen-baldintzatzaileak errespetatu beharko
ditu, eta hiriko ingurumena hobetzeko irizpideak aplikatu beharko ditu.

Ikaztegietaren kasuan, HAPNak espazio naturalari edo lurzoru urbanizaezinari dagokion
oso araudi osatua hartu du barnean, eremu bakoitzeko ingurumen-balioak errespetatzea
helburu duena.

Hiri-inguruneari

dagokionez,

ingurumen-baldintzatzaileak

batetik,

hein

identifikatutako

handi

batean

ingurumen-balioak

errespetatuko

dituzten

eta

jardun

urbanizatzaileak hartzen ditu aintzat, eta, bestetik, hiriko ingurumena hobetzea ekarriko
duten irizpideak aplikatu nahi ditu, hau da, kalitateko hiri-ingurunea sortzea
ahalbidetuko du.
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Horrenbestez, HAPNan aintzat hartzen diren proposamenek ingurumen-helburua
lortzeko aukera emango dutela ondorioztatu da.

6.2. PLANEAN

DAUDEN

EKINTZEK

DITUZTEN

INGURUMENEKO

ERAGINA
6.2.1. Hierarkia maila altuagoetan IEEBak jasan dituzten ekintza eta efektuen
identifikazioa
Toloserriko Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Planaren Aurrerakinaren eredu
globalak IEEB bat izan du. Lurralde Plan honek beste proposamen batzuen artean:
“Aduna-Ikaztegieta bidearen errekuperazioa eta Irisgarritasun Sare Nagusiaren bideen
eraldaketa Erdigune zein Herriz Kanpoko Artikulazio ardatzetan” eta “Hiriaren
birgaitzea eta babeserako ekintzak”. Bi proposamen hauek Ikaztegietako HAPNan
daude, eta Ingurumeneko Eraginaren Ebaluazio Bateratuak jasan dituzte hierarkia maila
altuagoetan, nahiz eta beren zehaztasuna eskualde mailan txikia izan.

6.2.2. Aurretik ingurumen-inpaktu ebaluaziorik izan ez dituzten Planeko
ekintzetarako, Inpaktuen identifikazio eta aurreikuspena
Ingurune-inpaktuen analisiaren ikuspegia
Garapen eremu berrietan egingo diren hirigintza ekintza guztiak baloratuko ditugu,
kontsolidatuak edo garapenean daudenak izan ezik. Inpaktu analisia egiteko eremuan
egingo diren esku-hartzeak (ikus, 2.4. Planaren Barruko Proposamen eta Ekintzen
Laburpena) eta bertako ingurumen balore eta baldintza kontuan hartuko ditugu (ikus
4.13. Ingurumen Baldintza eta Baloreak). Inpaktuak ingurumen inpaktu matrizeetan
jasoko ditugu, esanguratsuenetan deskribapen labur bat eginez.

Nabarmendu behar da HAPNak eraiki nahi dituen eremu guztiak hiri-lurzoru finkatu
gabe gisa sailkatuta daudela. HAPNak Hasierako Onarpenaren fasean beste lurzoru
urbanizagarri batzuk sortu ditu, Aurrerapeneko dokumentuan proposatzen zenaren aurka
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(Beidakar eta Iturriotz eremuak sortzea). Hori dela eta, Hasierako Onarpeneko
dokumentuan proposatutako ereduak sortuko duen eragina Aurrerapeneko dokumentuan
sortzen zena baino txikiagoa izango da. Ez da beharrezkoa izango, hortaz,
Aurrerapeneko dokumentuko aurretiazko txostenean eta Ingurumenaren Eraginaren
Baterako Ebaluazioari buruzko azterlanean aintzat hartzen ziren neurri prebentiboak
hartzea.

Honako hau da inpaktuen balorazioa egiteko erabilitako metodologia:
Ikerketa hau uztailak 22ko 183/2003 Dekretuko indizea jarraituz egin da, eta honek
Ingurumen Eraginaren Ebaluazio Bateratua erregulatzen du.

Ikaztegietako HAPNaren proposamenetan dauden inpaktuak ezaugarri hauen bidez
bereiziko ditugu: fasea (obra-ustiaketa), zeinua (positiboa-negatiboa), iraupena (behinbehinekoa – iraunkorra), sinergia (sinplea – metakorra – sinergiakoa), akzio mota
(zuzena – zeharkakoa), itzulgarritasuna (itzulgarria – itzulezina) berreskuragarritasuna
(berreskuragarria – berreskuraezina) agerraldia (iraunkorra-irregularra), iraunkortasuna
(etengabea-aldizkakoa) eta izaera ( konpatiblea, ertaina, gogorra eta kritikoa) 1131/88
errege dekretua jarraituz, bertan honako definizioa egiten da:

-

Bateragarria: bertan errekuperazioa aktibitatea amaitu bezain pronto izaten da
eta ez du babes edo zuzentzeko neurririk behar.

-

Ertaina: bertan ez da zuzendu edo babesteko errekuperatze ekintza
intentsiborik egin behar, eta errekuperatzerako epe jakin bat behar da.

-

Gogorra: zuzendu eta babesteko errekuperatze ekintzak behar dira, eta horretaz
gain epe luzea itxaron behar da errekuperatzea bete dadin.

-

Kritikoa: Onargarria dena baino altuagoa denean. Ingurumen ezaugarrien
kalitateak etengabeko galera du, errekuperaezina, nahiz eta zuzendu eta
babesteko neurriak hartu. Hortaz mota honetako inpaktuak birplanteatu eta
gutxitu beharko dira, onargarria den maila batera iritsi arte.
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Azkenik, identifikatu diren inpaktuen balorazio orokorra egingo dugu, hierarkia honen
bidez: ez esanguratsua, esangura gutxikoa, esanguratsua eta oso esanguratsua;
balorazio hau egiten diren ekintzen maila eta eremuak jasaten duen eraginen mailaren.
Balorazio hau egiterakoan kontuan hartzen dira halaber dokumentu honetan agertzen
diren, Zuzendu, Babestu zein Aurrezaintzerako neurriak eta Gainbegiraketa Programa.

6.2.2.1. Baliabide naturalistikoak galtzea
Baliabide naturalistikoen artean, garapen berriko eremuetako landaredia eta fauna barne
hartzen dira.

Eraiki nahi diren areak (99 etxebizitza 1.2., 1.3. eta 2.2. areatan) hirigunearen alboko
espazioak edo espazio interstizialak dira (Ikus Ingurumen balio eta baldintzatzaileak).

Landarediari dagokionez, baratzeetako laborantzek, fruta-arbolek eta apaindurarako
zuhaixkek okupatutako espazioak dira; ez dute, beraz, balio botanikorik.

Obrak egitean landaredia ezabatuko da. Obrak egitean sortuko den inpaktu hori
negatiboa, iraunkorra, sinergikoa, zuzena, itzulgarria, etengabea, eta konpatiblea
izango da, bere egiten den eta neurri zuzentzaileak esleitzen zaizkion inpaktua baita.
Inpaktuaren magnitudea ez da esanguratsua; ezabatzen den landarediak ez du
interesik.

Ingurumenaren Eraginaren Baterako Ebaluazioari buruzko Azterlanak ekintza
positiboko neurri bat hartu du barnean “erribera-basoa leheneratzea”. Ekintza hori
gauzatzeak oso balorazio positiboa izango luke.

Faunari dagokionez, eraiki nahi diren eremuak hiri-bilbearekin lotuta daudenez gero
(ikus Ingurumen balio eta baldintzatzaileak), fauna-espezie komunak dituzte eta habitata
ez da berez baliozkotzat jotzen.
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Obrak egitean faunarentzako habitataren kalitatea murriztuko da, inpaktu hori
negatiboa, iraunkorra, sinplea, zuzena, itzulgarria, berreskuragarria, etengabea, eta
konpatiblea izango da obretan; izatez, bere egiten da eta ez da esanguratsua.

Obra fasean ere animaliak ezabatzeko inpaktua sortzen da. Inpaktu hori negatiboa,
iraunkorra, sinplea, zeharkakoa, itzulgarria, berreskuragarria, etengabea eta konpatiblea
da. Izatez, inpaktu hori bere egiten da eta ez zaizkio neurri zehatzak esleitzen, eta,
gainera, ez da esanguratsua, eraginpean egon daitezkeen espezieak komunak eta
mugitzeko

ahalmen

txikikoak

baitira

–hala

nola

anfibioak,

narrastiak

eta

mikrougaztunak–.

Azkenik, balorazio positiboa egin behar zaio HAPNak “igarobide ekologiko
alternatibo”

kategoria

txertatzeari,

betiere

Aurrerapeneko

dokumentuaren

Ingurumenaren Eraginaren Baterako Ebaluazioari buruzko Azterlanean proposatukoari
jarraituz, lurzoru urbanizaezineko mapan hain zuzen ere. Euskal Autonomia Erkidegoko
igarobide ekologikoen sareak Ikaztegietan definitutako igarobidearen funtzionaltasuna
ia baliogabetuta dago, bertan dauden eta aurreikusten diren azpiegitura ugarien
ondorioz.

Beste

igarobide

hori

sortzeak

Aralar

eta

Ernio-Gazume

arteko

iragazkortasuna hobetzeko aukera emango du. Dena den, horretarako hainbat jardun
gauzatu beharko da (igarobide lehorra sortzea, erabilerak arautzea, ...).

6.2.2.2. Ingurumenaren arloan sentikorrak diren eremuen gaineko eragina
Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Legearen
arabera, honako zonak barne hartzen dira ingurumen-arloan sentikorrak diren zona gisa:

-

Itsas-lehorreko domeinu publikoa eta haren babes-zortasuna.

-

Domeinu publiko hidraulikoak korronte jarraituko ibilgu naturalak, eta lakuen,
aintziren eta ibilgu publikoetako gainazaleko urtegien hondoak barne. Ibaiertzen

polizia-zonari

eta

zortasun-zonari

katalogatuta badaude.
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dagozkion

eremuak,

betiere

-

Akuiferoak kargatzeko eremuak eta lurpeko uren kutsadurarekiko urrakortasun
handiko zona katalogatuak.

-

Natura-interesa duten eremu edo enklabe zerrendatuak.

-

Ondare historiko artistikoaren parte izateagatik zerrendatutako eremuak edo
enklabeak.

”Ingurumen balioak eta baldintzatzaileak” mapan hautematen denez, Hasierako
Onarpeneko ereduak ibai-ertzetako landa-lurzoruak ez sailkatzearen aldeko hauta egin
du, eremu horiek ingurumen-arloan sentikorrak jotzen diren aldetik (ibaiaren eremua +
5 m). 2.2. Ekialdea eremua da, Oria ibaiaren ingurumen-arloan, zona sentikorrera
gehien hurbiltzen den hirigintza-eremua; alabaina, honako kausengatik ez da eraginik
hauteman:

-

Ibaiaren eta bidearen arteko zona “zona eraikiezin” gisa hartuko da.

-

Eraikuntza-jardunak bidearen eta mazelaren behealdearen arteko zonara
mugatuko dira, eta Garrantzi Komunitarioko Lekutik 22 metro, gutxienez,
atzeratuko dira (ibaietako GKLetatik atzeratzeko gutxienekoa).

Horrenbestez, HAPNak proposatutako hirigintza-ereduak ez du inolako eraginik sortzen
ingurumen-arloan sentikorrak diren zonetan.

Hasierako Onarpeneko dokumentuko hirigintza-eredua Aurrerapeneko dokumentuan
aintzat hartutakoa baino neurritsuagoa izateak hainbat aldaketa garrantzitsu ekarri ditu
Garrantzi Komunitarioko lekuaren gaineko eraginari dagokionez. Hori dela eta,
Ingurumenaren Eraginaren Baterako Ebaluazioari buruzko Azterlan honetan I. Eranskin
gisa txertatu da Ikaztegietako HAPNak ES2120005 Oria Garaia Garrantzi
Komunitarioko Lekuan duen eraginari buruzko administrazio-txostenei emandako
erantzuna.
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6.2.2.3. Baliabide estetiko-kulturalen gaineko eragina
Jardun urbanizatzaileek eragin negatiboa izango dute obra fasean. Aurreikusitako
zabaltzeak gauzatzeko instalatuko diren eraikuntzaren agente zehatzek sortuko dute
eragina –makineriak, materialek, metatzeek, eta obra-etxolek esate baterako–.

Paisaiaren kalitatea murriztea ere obra fasean gertatuko den inpaktua izango da.
Inpaktu

hori

negatiboa,

behin-behinekoa,

sinplea,

zeharkakoa,

itzulezina,

berreskuragarria, etengabea eta konpatiblea da. Bere egiten da eragin hori eta ez zaio
neurri zuzentzailerik esleitu. Ez da esanguratsua.

Ustiapen fasean, aldiz, paisaiaren kalitatearen gaineko eragina positiboa da, trenbidea
estaltzea ekarriko baitu eta industria-instalazio batzuk etxebizitza-eremu bihurtuko
baitira hiri-bilbearen alboko eremu batean. Hiri-bilbearen barruan dauden baratze
txikiek gaineratzen duten dibertsitatea beste espazio berde batzuk sortzearekin
konpentsatuko da.

6.2.2.4. Baliabide berriztagarrien eta berriztaezinen gaineko eragina
Gainazaleko ura, lurpeko ura eta lurzorua dira aintzat hartu diren aldagaiak.

HAPNak uraren baliabidearen gainean eragin positiboa izango duten hainbat jardun
hartu ditu aintzat. Dokumentuak ura banatzeko gaur egungo sarea hobetu nahi du,
galeren ehunekoa murrizteko, gaur egungo saneamendua hobetzeko, kontrolik gabeko
isurketak kontrolatzeko, hirigintza-garapen berrietan sare bereiziak ezartzeko (euri-urak
eta hondakin-urak), eta eraikin isolatu berrietan ura garbitzeko sistema autonomoak
ezartzeko.

Bestalde, obretarako egin beharreko lur-higidurek izan dezaketen eragina ere baloratu
beharko da, obra-zonako gainazaleko isurketak Oria ibaian amaituko baitu.
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Hori dela eta, obra fasean Oria ibaiaren kalitatea murriztearen inpaktua identifikatu da.
Inpaktu

negatiboa,

behin-behinekoa,

metakorra,

zeharkakoa,

itzulgarria,

berreskuragarria, aldizkakoa eta gogorra da. Uraren kutsadura saihesteko neurri
intentsiboak aplikatuko dira. Horrenbestez, eragin hori ez da esanguratsua izango.

Ustiapen fasean, berriz, honako inpaktua hauteman da: uraren baliabidearen
kudeaketa hobetzea eta Oria ibaiaren uraren kalitatea hobetzea.

Lurpeko uren kutsadurari dagokionez, obrak egingo diren eremuak arlo horretan
nolabaiteko urrakortasuna duten areaz kanpo kokatzen dira. Hori dela eta, ez da alor
horretako inolako eraginik identifikatu.

Lurzoruaren gaineko eragina baliabide berriztaezin baten gaineko eragina da, eta eragin
hori produktibitate ekologikoa eta nekazaritza-produktibitatea galtzeari buruzko 6.2.2.8
atalean ebaluatzen da.

6.2.2.5. Hondakinak sortzea
HAPNaren ondoriozko jardunek hondakinak sortaraziko dituzte. Obra fasean zein
ustiapen fasean gertatuko den eragina izango da. Batetik, obra fasean, lur-soberakinak,
obra-soberakinak, makineriako olioen eraginak, eta Epak enpresa botatzearen
ondoriozko hondakinak sortuko dira, besteak beste. Bestetik, ustiapen fasean etxebizitza
berriek ekarriko duten populazioa gehitzearen ondoriozko eraginak sortuko dira.

HAPNak Epak, SA enpresaren instalazioak botatzea eta bertan etxebizitzak eraikitzea
hartzen

du

aintzat.

Hondakinak

sortzeari

dagokionez,

enpresak

industria-

produktuetarako edo elikagaietarako paperezko zorroak fabrikatzen zituen (CNAE
2125), eta jarduera hori ez zen barne hartzen lurraren kutsadura zuzendu eta
aurreikusteko otsailaren 4ko 1/2005 Legearen II. Eranskinean, “Lurra kutsatu dezaketen
jarduera eta instalazioak”.
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Hondakinak sortzea obra fasean zein ustiapen fasean gertatzen den inpaktu negatiboa
da, behin-behinekoa, sinplea, zeharkakoa, itzulezina, berreskuraezina, etengabea eta
konpatiblea. Izan ere, ez du hondakinen sorrera gutxitzeko inolako berariazko neurririk
barne hartzen; alabaina, hondakinak egoki kudeatzeko neurri zuzentzaile egokiak
hartuko dira kontuan. Inpaktuaren balioa esanguratsua da obra fasean, industriainstalazioak eraistearen ondorioz sortuko den hondakin-bolumen handiaren ondorioz.
Ustiapen fasean, berriz, ezin izan da eragina baloratu. Izatez, etxeko hondakinen sorrera
populazioaren kontsumo motaren mende eta hondakinen kudeaketaz arduratzen den
mankomunitateak hondakinak murrizteko bideratzen dituen politiken mende baitago.

6.2.2.6. Giza osasunaren gaineko eragina
Ikaztegietako HAPNan aintzat hartzen diren urbanizazio-jardunek populazioaren
lasaitasun-maila aldatuko dute, obra fasean gehitu egingo da kutsadura akustikoa eta
atmosferikoa. Ustiapen fasean, eta trenbidearen trazadura estaltzea lortzen bada,
hirigunean espazio librea lortzeaz gain, herritarren lasaitasun-baldintzak hobetuko dira.

Obra fasean gertatzen den poluzio atmosferikoa eta akustikoa gehitzea eragin negatiboa
da, behin-behinekoa, sinplea, zuzena, itzulgarria, leheneragarria, irregularra, aldizkakoa
eta ertaina. Izatez, trinkoak ez diren neurri zuzentzaileak beharko dira eragina
murrizteko, hala nola egunez lan egiteko ordutegiak ezartzea eta zarata-araudia betetzea.
Halaber, obra fasean eragina esanguratsua izango da, obrak eremu biztanduetan egingo
baitira.

Ustiapen fasean, aldiz, giza habitataren kalitatearen gaineko eragina positiboa izango
da.
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Iparraldeko trenbideak hirigunea zeharkatzen du.

6.2.2.7. Hiriko ingurumenaren kalitatearen gaineko eragina
Giza kokaleku batek bertan bizi diren herritarrak ingurumen-baldintza egokietan
bizitzeko duen ahalmena da hiri-ingurumena.

Ildo horretan, hirigintza-dokumentuak eragin positiboa duten proposamenak biltzen
ditu, hala nola hiri-bilbearen ondoko industria-lurzorua etxebizitza-lurzoru bihurtzea,
trenbidea zati batean estaltzea eta antzinako N-I errepidea, Ikaztegietako GI-2131
errepidea, gaur egun San Lorenzo kalea, hiri-izaerarekin zuzkitzea. Jardun horiek hiriingurumenaren kalitatea hobetzea ekarriko dute.

6.2.2.8. Produktibitate ekologikoa eta nekazaritzakoa galtzea
Ikaztegietako udalerria haran-hondoan kokatzen den azalera txikiko udalerri bat da, eta
bertan nekazaritzarako balio estrategiko altuko lurrak lur alubialetan eta malda leuneko
mazeletan kokatzen dira. (ikus Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Basoak
antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren 3.1.4. atala). Hala ere, hirigunea eta
industria-poligonoek lur horiek okupatu dituzte lehentasunez, eta, hortaz, erdira
murriztu da lur horien azalera.
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Ikaztegietako HAPNaren kasu zehatzean, hiri-bilbean dauden espazio interstizial txikiak
edo hiri-bilbearen alboko espazioak aprobetxatzen ditu planak, eta aurretik industriek
okupatutako lurzorua birsortu ere egiten ditu, balio estrategiko altuko lurrak okupa ez
daitezen sustatuz.

HAPNan Hasierako Onarpenerako proposatutako eredua

neurritsuagoa da Aurrerapeneko hirigintza-dokumentuan proposatutako eredua baino
(Aurrerapeneko dokumentuan balio estrategiko altuko 54.900 m2 lur okupatzen da eta
Hasierako Onarpeneko dokumentuan ez da ezaugarri hori duen lurrik okupatzen). Hori
dela eta, jada ez da beharrezkoa lurzoruak birkalifikatzearen ondorioz kaltetutako
ustiapenak

berrezartzeko

edo

birdimentsionatzeko

lurzoru-erreserbak

sortzea,

Aurretiazko txostenak aditzera ematen zuen moduan (3.2.2. Nekazaritza, abeltzaintza
eta landazabaleko zona).

Obra fasean nekazaritza-balio altuko lurren kontsumoa inpaktua negatiboa, iraunkorra,
sinergikoa, zuzena, itzulezina, berreskuraezina, etengabea eta konpatiblea da. Izatez,
inpaktu horri ez zaizkio neurri zehatzak esleitzen, eta, gainera, esangura gutxikoa da –
hirigintza-jarduerek balio estrategiko altuko lurzoruak okupatuko ez dituzten arren,
baratze txiki batzuk okupatuko dituzte–.

6.2.2.9. Kultura-ondarearen gaineko eragina
Hirigintza-dokumentuak ez du ondare-elementu babestuen gaineko eraginik aintzat
hartzen. Antzinako N-I errepidea, Ikaztegietako GI-2131 errepidea –gaur egungo San
Lorenzo kalea– hiri-izaera handiagoarekin zuzkitzea ez da joko Santiago Bidearen bidetrazaduraren gaineko eragintzat, bide hori ez baita inola ere etengo. Hortaz, ez da
kultura-ondarearen gaineko inpakturik sortuko.

6.2.2.10. Mugaz haraindi izan daitezkeen eraginak
Tokiko eta eskualdeko mailan eragina izan dezakeen jarduna denez gero, ez dira mugaz
haraindiko ingurumen-ondorioak hauteman.
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6.2.2.11. Ondoriozko arriskuen analisia
“Arrisku eratorri” gisa ulertzen dira hirigintza-dokumentuan proposatutako jardunaren
ondorioz agerian jar daitezkeen askotariko problematikak –mazelen desegonkortasunen
arriskua gehitzea, uretan gora edo behera uholde-arriskua gehitzea, eta abar–.

Arrisku eratorri horiei dagokienez, eta Ekialdea areako azterlan geoteknikoan ezarritako
neurriak bere egiten diren unetik, ez da gehituko mazelen desegonkortasuneko arriskua.
Horrez gain, ez da uholde-arriskua gehituko, eraikuntza berriek uholde-arriskuaren
araberako lurzorua erabiltzeko irizpideak errespetatzen dituzten heinean.

6.2.2.12. Bestelako inpaktuak
Ikaztegietako HAPNak garrantzi komunitarioko habitatetan eta hobe kontserbatutako
baso autoktonoetan duen eraginaren analisia

Ikaztegietako udalerrian garrantzi komunitarioko 2 habitat identifikatu dira: 91E0*
Alnus glutinosa eta fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
espezieen alubioi basoak; eta 6510 Altuera txikiko sega belardi xumeak (Alopercus
pratensis, Sanguisorba officinalis) (Ikus Ingurumenaren Eraginaren Baterako
Ebaluazioari buruzko azterlan honen “4.2.2. Garrantzi komunitarioko habitatak” atala).

Ikaztegietako HAPNan aintzat hartzen den hirigintza-antolamenduak altuera txikiko
sega belardi xumeetako oso azalera txikia okupatuko du –2.2. Ekialdea jardunean–.
Ingurumenaren Eraginaren Baterako Ebaluazioari buruzko azterlan honen “4.2.2.
Garrantzi komunitarioko habitatak” atalean aditzera ematen denez, udalerriko belardi
gehienak sartzen dira 6510 Altuera txikiko sega belardi xumeak habitat motaren
barruan. Oso habitat arrunta da Gipuzkoan; izatez, estai bioklimatiko muinotarrean
erabilera mistoko –sega eta artzantza– belardi gehienak sartzen dira bertan, eta, hortaz,
tokiko/eskualdeko mailan ez dute balio garrantzitsurik.

Horrenbestez, HAPNak

garrantzi komunitarioko habitaten gainean duen eragina ez da esanguratsua. Obrak
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egitean sortuko den inpaktu hori negatiboa, iraunkorra, sinergikoa, zuzena, itzulgarria,
berreskuragarria, etengabea, eta konpatiblea izango da, bere egiten den eta neurri
zuzentzaileak esleitzen zaizkion inpaktua baita.

Hobe kontserbatutako baso autoktonoei dagokienez, HAPNak ez du horietako bakar
batean eraginik; ez da alor horretako inpakturik identifikatu.

6.2.2.13. Ingurumen

inpaktua

definitzerakoan

sortutako

zailtasun

eta

ziurgabetasunak
183/2003 Dekretuak atal zehatz bat barnean hartzen du ingurumenaren gaineko inpaktua
zehazteko

garaian

izan

diren

zailtasunak

eta

ziurgabetasunak

planteatzeko,

plangintzaren hasierako faseetan jardunen zehaztasun-maila ez baita beti behar
bezalakoa.

HAPNaren ondoriozko inpaktuak behar besteko zehaztasun-mailarekin egin ahal izan
dira; eta, horrenbestez, eraginik gehienak zehaztu eta baloratu ahal izan dira. Haatik,
ustiapen fasean hondakinen sorrera gehitzearen inpaktua ezin izan da baloratu.

6.2.2.14. Inpaktuen kalifikazio eta bereizitasuna
Ikaztegietako HAPN-ak ingurumen inpaktu batzu eragingo ditu, bai positiboak ba
negatiboak. Definitu diren inpaktuak honela baloratu dira:

Positibo:
•

Territorioaren iragazkortasunaren hobekuntza ustiapen aldian

•

Paisaiaren kalitatearen hobekuntza ustiapen aldian

•

Uraren baliabidearen kudeaketa hobetzea eta Oria ibaiaren uraren kalitatea
hobetzea ustiapen aldian

•

Zaraten gutxitzea ustiapen aldian

•

Hiri-ingurumenaren kalitatea hobetzea ustiapen aldian
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Negatibo:
•

Ez da esanguratsua: landaredi zabatzea (obra), faunarentzako habitataren
kalitatea murriztea (obra), animaliak ezabatzea (obra), Paisaiaren kalitatea
murriztea (obra), Oria ibaiaren kalitatea murriztea (obra), eta garrantzi
komunitarioko habitaten gainean duen eragina (obra).

•

Esangura gutxikoa: nekazaritza-balio altuko lurren kontsumoa (obra)

•

Esanguratsua: Hondakinak sortzea (obra), gehitu egingo da kutsadura akustikoa
eta atmosferikoa (obra).

•

Oso esanguratsua: Ez dago
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ERAGIN MATRIZEA
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7. BABES, ZUZENTZE ETA KONPENTSAZIO NEURRIEN PROPOSAMENA
7.1. PLANIFIKAZIOA

BAINA

MAILA

ALTUAGOKO

ESKALATAN

EGINDAKO INGURUMEN EBALUAKETATAN IDENTIFIKATUTAKO
NEURRIAK
Ikaztegietako HAPNko IEEBan dauden babes, zuzentze eta konpentsazio neurrien
proposamenak, Toloserriko Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Planaren
Aurrerakineko IEEBan agertzen diren neurriak ditu kontuan.

7.2. HELBURU ETA ESTRATEGIEN MOLDAKETAREN PROPOSAMENA
IEEBko ikerketa osoan agertu den bezala, Ikaztegietako Hiri Arauketarako Plan
nagusiaren barruan agertu beharreko helburuak hauek dira: Oriaren Sistema Ibaitarraren
kontserbazioa eta lurraldeko iragazkortasuna berrezartzea.

7.3. IKAZTEGIETAKO HAPN-RENTZAKO EBAZPENAK
7.3.1. Bisoi europearra
2004ko maiatzak 12ko Agindu Foralaren ondorioz onartutako Gipuzkoako Lurralde
Historikoko Bisoi Europarraren Kudeaketa Planean esaten den bezala,

HAPN-ak

Gipuzkoako Foru Aldundiko Landa Ingurunearen Garapenerako Departamenduaren
informe bat beharko du (10 artikulua).

7.3.2. Ingurune-zarata
Ikaztegietan ez dago inolako hotsen ikerketarik ez eta hotsen mapa zehatzik eta ez dago
inolako ordenantza edo lege araurik ingurune-hotsaren inguruan. Horregatik HAPNren
Hiri Arauketak zarata eta bibrazio egiteen inguruko ordenantza bat izan beharko luke.
Erreferentzia bezala, Eudelek, Euskadiko Udalen Elkarteak, garatutako Ingurumenari
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buruzko udal-ordenantza eredua har daiteke: etxebizitzen barruan ez gainditu leiho
itxiekin 40 dB(A) 08:00ak 22:00ak artean eta 30 dB(A) 22:00ak 08:00ak arteal Leq
maila 1min. Bizigune-zonatan, baina kanpokaldean egunez muga da (A) eta gauez 55
dB(A).

Ikaztegietako IEEBan garatuko diren etxebizitzetan kontuan hartuko da ingurune-hotsa,
batez ere 9 Sektorean. Beidakar N-1 errepidearen gertutasunagatik. Egoiliar berrien
bizi-kalitate maila ahalik eta altuena ziurtatzeko ikerketa akustiko zehatz bat gehitzea
proposatzen da Plan Partzialean, egoera zehazkiago analizatu eta irtenbiderik hoberenak
emateko.

7.3.3. Mugikortasun Plana
Ingurumenaren Eraginaren Aurretiazko Txostenean ezarritakoaren arabera, Plangintza
Orokorrak planteatutako plangintza berriak sor ditzakeen mugikortasun-arazoak izango
ditu kontuan, baita gaur egun dauden eta aurreikusten diren bide-sistemen eta garraiosistemen xurgatze-ahalmena eta funtzionalitatea ere (inpaktu txikiko edo gabeko
garraio-sistemak barne, hala nola bizikleta edo oinezko joan-etorriak). HAPNan
Mugikortasun Plana egiteko beharra hartuko da kontuan. Mugikortasun Plan horrek
trafikoa eta aparkalekuak antolatzeko aukera emango du eta automobilaren erabilera
zabaldua murriztuko du, ingurumena gehiago errespetatzen duten garraiabideekin
ordezkatuz (bizikleta, oinezkoa, garraio publikoa).

7.3.4. Bidegorriak
Ingurumenaren Eraginaren Aurretiazko Txostenak ezarritako irizpideen arabera,
bidegorrien erabilera arrakastatsua ziurtatuko bada, Plangintza Nagusiak Gipuzkoako
Foru Aldundiko Ingurumen Zuzendaritzak landutako “Gipuzkoako bizikleta-bideen
eskuliburua. Plangintza eta proiekturako gomendioak” dokumentua hartu beharko da
aintzat.
132

7.4. LURZORU HIRITARRARENTZAKO EBAZPENAK
Garapen-plangintzako baldintza teknikoen pleguek 7. eta 8. ataletan proposatzen diren
neurri babesle guztiak eta ingurumen-zaintzako programa, hurrenez hurren, jaso
beharko dituzte. Horrela, HAPNan planteatutako hirigintza-garapenean bideragarriak
izatea bermatuko da. Horrez gain, behar besteko xehetasun mailarekin txertatu beharko
dira garapen-plangintzan neurri babesleak, zuzentzaileak eta konpentsatzaileak; izatez,
aurrekontuan sartu behar diren neurriak obra-unitate gisa –dagokion kontusailarekin–
barne hartu beharko dira urbanizazio eta eraikuntzako proiektuetan. Aurrekontuan sartu
ezin direnak, aldiz, baldintza teknikoen orrian barne hartu beharko dira.

7.4.1. Udal plangintzarako ingurumena arloko irizpide jasangarriak
Ondoren, plangintzan txertatzea komeni diren honako ingurumen-iraunkortasuneko
irizpide hauek hartu dira aintzat:
•

Eremuen urbanizazioan zolatu daitezkeen eremu iragazgaitzak mugatzen saiatu
beharko da, lurraren iragazgaitz naturaleko ahalmena mantentzearren.
Oinezkoentzako espazioetan eta ibilgailuentzako sarbideetan euriarekiko
iragazkorrak diren materialak erabiltzea planteatuko da.

•

Eguzkia hartzeko efizientzia eta zaratarekiko sentikortasuna hartu beharko da
kontuan oin-berriko eraikinen barrualdea antolatzean.

•

Isolamendu termiko handia duten eraikuntza-materialak erabiliko dira. Gainera,
material horiek ahalik eta iraupen handiena izatea eta ahalik eta kutsadurarik
txikiena sortzea ahaleginduko da.

•

Kontsumo txikiko argiztatze-sistemak erabili beharko dira kanpoaldeko
espazioetan. Aldi berean, gaueko zerua argiarekin ez kutsatzea ahaleginduko da
(goialdeko kasketan kokatutako bonbilla izango duten eta estalita egongo diren
farolak).

•

Hiri-hondakinak zein industria-hondakinak gaika biltzeko espazio egokiak
aurreikusiko dira.
133

•

Ingurunearen ingurumen-ezaugarriak kontuan izanik, eta eraikuntzak zonaren
paisaian integratzeko eta ikus-intrusioak saihesteko helburua aintzat hartuta,
udalerriko eraikuntza tipologiarekin eta estetikarekin bat etorriko diren
eraikuntza-baldintzak definituko dira (materialak, koloreak, morfologia,
altuerak, bolumenak, eta abar).

•

Lorategi-espazioetan, udalerriko baldintza bioklimatikoetara egokitzen diren
espezieak erabiliko dira.

•

Eraikinetako fatxadek orientazioaren araberako tratamendu bereizia izateko
joera dago: itxiagoa eta isolatuagoa iparraldean eta irekiagoa eta kristalduna
hegoaldean.

•

Eraikuntzako Kode Teknikoaren arabera, eguzki-hargailuak eta metagailuak
ezarriko dira ur bero sanitarioa eta/edo berokuntza hornitzeko, eta ura aurrezteko
sistemak ezartzeko aukera ere aztertuko da.

Hirigintzan bete beharreko irizpide eta metodologiei dagokienean

“EAEko

Etxebizitzen Eraikigarritasun Iraunkorrari buruzko Gidaliburua” gidan agertzen
direnak jarraitzea proposatzen da. Gida hau EVE, IHOBE, ORUBIDE eta VISESA
entitateek egin dute Eusko Jaurlaritzarako (2006).

7.4.2. Kultura Ondarea
Euskal Kultura Ondarearen uztailak 3ko 7/1990 Legeko babes neurri eta gomendioak
beteko dira, eta behar den kasuan elementu bakoitzak bereziki duen normatiba zehatzak
ere bai.

GI-2131 errepidearen trazadurari dagokionez, bide-trazadura, Done Jakue Bidearen
euskarri denez, Done Jakue Bidearen trazadurak jarraituko duela ziurtatuko da. Babes
zonak, debekatuak ala ez dauden aktibitateak, eraiketak e.a. denak Gipuzkoako Arau eta
Dekretu Foraletan zehazten dira.
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Lurren mugimenduan izaera arkeologikoa duen inolako aurkikuntzarik izanez gero,
Gipuzkoako Diputazio Foraleko Kultura Sailera joko da, berri emateko ( 7/1990 Legea).

7.4.3. Hondakinen kudeaketa
Obrei ekin aurretik, kontratistak Hondakinak Kudeatzeko Programa aurkeztu beharko
dio obren zuzendaritzari. Programa horretan barne-kudeaketako jarraibideak ez ezik
(garbigunea kokatzea, hondakin mota bakoitza obran bertan biltzeko eta biltegiratzeko
neurriak, erantzukizunak, eta abar), kanpo-kudeaketako jarraibideak ere hartuko dira
barnean (sortzen den hondakin bakoitzaren azken helmuga, kudeatzaile baimendua,
ateratze-erregistroak, eta abar). Edonola ere, indarrean dagoen araudiaren arabera
jardungo da (eraikuntzako eta eraiste-lanetako hondakinen sorrera eta kudeaketa
arautzen duen otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretua), baita ondoren adierazten
diren arteztarauen arabera ere:

a) “Eraistea” - EPAK SA enpresaren instalazioak eraisteko edo botatzeko
proiektuak

IHOBEren

eraiste

selektiboetako

proiektuak

egiteko

gida

metodologikoan ezarritako aginduak hartuko ditu aintzat. Horrela, ahalik eta
gehien aprobetxatuko dira eraiste-lanetan sortzen diren hondakin-materialak, eta
murriztu egingo da zabortegietara bideratuko direnen kopurua.

Halaber,

aplikatzekoa izango da eraikuntzako eta eraiste-lanetako hondakinen sorrera eta
kudeaketa arautzen duen otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretua.

b) “Murriztea, berrerabiltzea eta birziklatzea” – Hondakinak murrizten saiatuko da,
eta behar ez dena ez da kontsumituko. Saihestu egingo dira beharrezkoak ez
diren paketatzeak, eta behin baino gehiagoetan erabili daitezkeen produktuak
erabiliko dira, baita gutxieneko hondakinak sortuko dituztenak ere. Gauzak
horrela, berriro erabil daitezkeen edo itzul daitezkeen produktuak eta berriro
kargatu daitezkeen produktuak erabiliko dira. Gaika jaso daitezkeen produktuak
hautatuko dira, eta, ahal den neurrian, birziklatutako materialekin fabrikatuak.
135

c) “Hondakin arriskutsuak” – Hondakin arriskutsuei dagokien guztian, hondakinei
buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legearen arabera eta EAEko olio erabilien
kudeaketari buruzko irailaren 29ko 259/1998 Dekretuaren arabera jardungo da.

Hondakin arriskutsuak obran bertan behar bezala biltzeko, edukiontzi egokiak
jarriko dira. Edukiontzi horietan gaika bildu ahal izango dira hondakin motak,
nahastu gabe eta isurketarik ez gertatzeko segurtasun-baldintzetan. Edukiontzi
horiek zona zehatz batean kokatuko dira edo “garbigune” batean, eta behar
bezala errotulatuko dira. Gutxienez hondakin mota, kodea, biltegiratzen hasi zen
data eta dagokion kudeatzaile baimendua adierazi beharko da. Sortzen ari den
hondakin arriskutsu mota bakoitzerako edukiontzi bat jarriko da: olioak, olioiragazki erabiliak, lur eta oihal kutsatuak, ontzi huts kutsatuak, bateriak,...

Bilketa-puntu hori kubeta edo kutxeta batean kokatuko da, edo isurketen edo
ustekabeko ihesen aurrean segurtasuna bermatuko duen beste edozein sistema
batean.

d) “Ustekabeko isurketa” – Lur iragazgaitzaren gainean substantzia toxikoen edo
arriskutsuen ustekabeko isurketaren bat gertatzen bada, ahalik eta azkarren
bilduko dira isurketa bera eta kaltetutako lurrak, eta filtrazioak saihestuko dira.
Kudeatzaile baimenduak kudeatuko ditu lur kutsatuak.

e) “Zaborra” – Langileen erabilerarako behar beste zakarrontzi jarriko dira, obren
ingurua zaborrez libre mantentzeko.

7.4.4. Uholde-arriskua
2.2. Ekialdea eremuan aurreikusitako garapenak bere egingo ditu Eusko Jaurlaritzaren
“uholde-arriskuaren araberako lurzorua erabiltzeko irizpideak” (Ingurumenaren
Eraginaren Baterako Ebaluazioari buruzko Azterlan honen II Eranskina).
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7.4.5. Oria Garaia Garrantzi Komunitarioko Lekua
Oria Garaia Garrantzi Komunitarioko Lekuaren prebentzio-erregimena kontuan izanik,
2.2. Ekialdea eremurako aurreikusitako Plan Bereziak bete egingo ditu ibaietako
Garrantzi Komunitarioko Lekuetarako ezarritako atzerapenak –Eusko Jaurlaritzaren
Biodibertsitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritzaren Txostena, 3.2.1.2.
eta 4.1.2. atalak–. Bisoi europarrari dagokionez Ingurumenaren Eraginaren Baterako
Ebaluazioari buruzko Azterlanean aintzat hartzen diren neurriak ere hartuko ditu aintzat
(ikus Ikaztegietako HAPNrako zehaztapenen 7.3.1. atala). Adierazitako atzerapen hori
Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Saileko Biodibertsitaterako
eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritzak ezarritakoa da, 2003ko ekainaren 10eko
Gobernu Kontseiluaren Erabaki bidez Euskadiko Natura Sarearen Behategi Iraunkor
izendatu baitzen.

Kategoria

GKLaren mugapena
Arro isurlearen azalera,

Urbanizaziorako gutxieneko

Eraikuntzarako gutxieneko atzerapenak

1

atzerapenak

Garatzeko

km2
Landa-eremua

Eremu garatua

ahalmena duen

Garatzeko
Landa-eremua

eremua
IV

200<A/C<400

50

22

26

ahalmena duen
eremua

50

22

1

Oro har, ibaietako Garrantzi Komunitarioko Lekuetan saihestu behar den erabilera bakarra eraikuntza da. Haatik, onartzen da
horien zona batzuk urbanizazio-prozesuekin edo azpiegiturekin okupatzea.

Iturria: Ikaztegietako HAPNaren Aurrerapenaren Ingurumenaren Eraginaren Baterako Ebaluazioaren
aurretiazko kontsulten txostena, 2007ko iraila

7.4.6. Gainazaleko uren kalitatea babestea
Ibai-ibilguetara esekidurako solidoak botatzea saihestu beharko da. Hori dela eta, obrafasean hori saihesteko beharrezko bitartekoak jarriko dira (dekantadoreak, lastofardelak, sedimentazio-oztopoak, eta abar).
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7.4.6.1. Giza Habitata
Egingo diren obra faseetan kontuan izango da gertu dauden etxebizitzetan bizi den
jendearen lasaitasun eta beharrak, Horregatik eguneko ordutegi batzuk beterko dira, eta
bizilagunen atsedena errepetatuko da. 212/2002ko otsailak 12ko Errege Dekretua bete
beharko da, kanpokaldean egiten diren makinen erabileretan zarata egokituz. Bibrazioen
kasuan bada beste betebeharreko arau bat UNE 22-381-93.

Era berean, eta Ingurumen Inpaktuaren Aurretiazko txostenak ezartzen duen moduan
(2.2. atala), Ikaztegietako udalerriko populazioarengan inpaktu akustikoa murriztekotan,
eta neurri prebentibo eta/edo zuzentzaile eraginkorrenak hartzekotan (emisoreen
kontrola, pantaila akustikoak, fatxadetako eta leihoetako tratamendua, baldintza
akustikoen araberako sektorearen antolamendua, zarataren araberako eraikinen barneespazioen banaketa, eta abar), alderdi hori hartu beharko da kontuan Hiri
Antolamendurako Plangintza Nagusian aintzat hartutako jarduerak garatzen dituen
plangintza eta proiektuak lantzean. Zarata-iturrien artean N-1 errepidea, trenbidesistema eta industria-jarduera nabarmendu behar dira.

7.4.7. Obren plana
Obra guztietan obra plan bat egon beharko da, eta bertan zehaztuko dira obra unitate
bakoitzaren faseak eta berauen sinkronizazioa.

7.4.8. Eremuak zehaztu eta markatu
Obretan dauden eremuak zehaztu eta markatu egingo dira, astero berrikusi eta aztertu
zehaztapen hau, okerrera egin badu, konponduz.
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7.4.9. Lur-mugimenduak
Soberakin-materiala behar duen inguruko lehenbiziko obrara eraman.

Instalazio probisionalak, makinaria ez eta errekuperatu den erabilera eta pilaketa ez da
ibai inguruan edo zuhaitzez betetako zonetan egingo.

Okupatzen diren lurretan ezingo dira 2 m baina gehiago hartu, eta ibai-ibilgu zein
zuhaitz zonetatik urruti egon beharko dute. Gero errestauraziorako aukeratutako
espeziak birlandatuko dira bertan.

7.4.10. Ingurumen eta Paisaiaren Errestaurazioa Proiektua
Ingurumen eta Paisaiaren Errestaurazioa Proiektu baten beharra ausnartuko da kasu
zehatz bakoitzean, garapen plangintzan gehitzeko.

7.4.11. Garbiketa kanpaina
Obrak bukatzean, garbiketa prozesu bat egongo da.

7.5. LURZORU URBANIZAEZINARENTZAKO EBAZPENAK
Ikaztegietako lurzoru urbanizaezinaren antolamendua eta erregulazioa Ingurumenaren
Eraginaren Baterako Ebaluazioari buruzko Azterlanaz arduratu den ingurumenekipoaren eta Plan Nagusia berraztertzeko hirigintza-dokumentua idatzi duen hirigintzataldearen arteko baterako lanaren emaitza da.

Plan Nagusiak Ikaztegietako udalerriko lurzoru urbanizaezinaren kalifikazio eta
antolamenduaren mapan islatzen den antolamendua ez ezik, ingurumena babesteko arau
orokor batzuk ere finkatu ditu. Ingurumena babesteko arau orokor horiek 4. “Hirigintza

139

Arauak” dokumentuan garatzen dira –4.1. “Hirigintza Arau Orokorrak” liburua, 9.
“lurzoru urbanizaezinaren berariazko erregulazioa” tituluan–.

Antolamenduak zein araudiak barne hartzen dituzte Ingurumen Inpaktuaren Aurretiazko
Txostenean ezarritako lurzoru urbanizaezinari buruzko zehaztapenak.
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7.6. NEURRI ZUZENTZAILE POSITIBOEN PROPOSAMENA
7.6.1. Lurraldearen iragazkortasuna
Aurrerakin txostenaren

Ingurumen azterlanean (2007 maiatza) azaldu zen bezela,

Euskal Herriko Igarobide Ekologikoen Sareak Ikaztegietan zehazten duen igarobide
ekologikoaren funtzionaltasuna galtzear dago, azpiegitura kopuru altuagatik (daudenak
eta egingo direnak) (ikus 4.12.1. Igarobide ekologikoak eta Oria ibaia).
Horrenbestez, Ingurumenaren Eraginaren Baterako Ebaluazioari buruzko Azterlanean
igarobide alternatibo bat proposatzen zen. Igarobide horretan behar-beharrezkotzat
jotzen zen lurralde-iragazkortasuna erraztuko zuten erabilerak arautzea eta oztopo
ekologikoa izan zitezkeen azpiegiturak saihestea, Txangabideko mazeletan, Langatxoko
alubialean edo Oria ibaian zehar.

Ingurumen Inpaktuaren Aurretiazko Txostenari (3. atala) eta Ingurumenaren Eraginaren
Baterako Ebaluazioari buruzko Azterlanari erreparatuta, Hasierako Onarpenerako
HAPNaren dokumentuak “Igarobide Ekologikoak” baldintzatzaile gainjarria barne
hartzen du Lurzoru Urbanizaezinaren antolamenduan. Horren barruan bereizten dira
Euskal Autonomia Erkidegoko Igarobide Ekologikoen Sarean sartzen den igarobidea
eta Ingurumenaren Eraginaren Baterako Ebaluazioari buruzko Azterlanak proposatzen
duen igarobide ekologiko alternatiboa.

Ondoren, igarobide ekologiko alternatiboa definitzea justifikatzen duen lurraldearen
analisia emango da aditzera:

Ibiurgo urtegia betetzen denean, presaraino bakarrik izango dute funtzionaltasuna
hegalek. Hortik aurrera migrazio mugimendua Ekialde edo mendebaldera mugitu
beharko da, Kutturru ondotik igarotzean 6,7 Areak eta 8 Sektorea baitaude, eta baita ere
Legorretako Eredu instalazioak, N-1 errepidea eta Edateko Uraren Tratamendu Estazioa
(EUTE) Kutturru gainean. Estazioarengatik nekazaritza sektoreari emango zaizkion
Kutturrualdeako azken zuhaitz landarediak galtzean, egoera are gehiago okertuko da.
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Hala ere Oria, lotzeko garrantzia duen elementua da lurraldean, eta protagonismoa du,
lurraldean gertatzen ari den zatiketa prozesu kritikoagatik. IEEBko ikerketan ikus
daiteke, lurraldearen iragazkortasuna (irekiera) errazten eta bultzatzen duten erabilerak
zehaztu behar direla, eta barrera ekologiko bat suposatu dezakeen edozein azpiegitura
saihestu,

Txangabideako

hegaletan,

Langatxoko

alubioian

eta

Oria

ibaiaren

osotasunean.

Igarobide Ekologiko
Alternatiboa
Txagabideako
beheko hegalak

Gaur egungo ubideratzea

Langatxoko alubioia
8 Sektorea Poligonoa

EUTE
Larunbe Harana
(bioaniztasun
esanguratsua)

altuagatik

Ikaztegietako udalaren egoera kritikoa, lurralde iragazkortasunari dagokionean, Kutturruko
igarobidea kondenaturik. Oria ibaia zeharkatuz igarobide alternatiboa, N-1en bidezubia
aprobetxatuz

7.6.1.1. Fauna babestuarentzat “igarobide lehor” egokitzapena
Oria ibaia oso garrantzitsua da lurraldearentzat duen lotune funtzioagatik, eta gainera
fauna interesgarria dago bertan (bisoi europarra da azpimarragarria, desagertzeko
arriskuan baitago Euskal Herriko Espezie Mehatxatuen Katalogoan). Horregatik
proposamen bat dugu: Presalde eta Zubiarurre arteko ibaiarteko egitura aprobetxatu –
zentral hidroelektrikoa eta faunarentzat “igarobide lehor” bihurtu. Igarobide honek
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lurraldearen iragazkortasun/irekiera hobetuko du Oria ibaiaren ezker aldearen (Langatxo
alubioia eta Txagabidea beheko hegalak) eta eskuin aldearen arteko konexioa hobetuz.,
Zubiaurre eta zentral hidroelektrikoaren ubideratzearen azpian. Neurri hau 7.4.2.1.
Lurralde iragazkortasuna atalean agertzen denaren osagarria bat da.

Egokitzapen bidez “igarobide
lehorrerako” aprobetxa daitekeen
plataforma.

7.6.1.2. Oriako ibai-ibilguko inpaktuen errestaurazioa
Oria ibaiko uren kalitatearen hobekuntzan parte (ikus 4.1.6. Hidrologia eta sare
hidrologiakoaren kalitatea eta 4.12.1. Igarobide ekologikoak eta Oria ibaia atalak)
Igarobide ekologiko funtzioa ere indartu nahirik, Oria ibaian detektatu diren inpaktuak
zuzendu edo arintzeko interbentzioak Ikaztegietako udalerrian lantzea proposatzen da
EAEko lurrazaleko ur-masa kontinentalen karakterizazioa proiektuaren eskutik (Ikus
bide-gune, gune eta inpaktuen kokapen mapa. Euskal Autonomia Erkidegoko
lurrazaleko ur-masa kontinentalen karakterizazioa).
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7.6.1.3. Ibar-basoa berrezarri
Komenigarria da Oria ibaiaren ibar-basoa hobetzeko ekintzak lantzea, botanika aldetik
bere kontserbazioa okerra baita herri osoan.. Zentzu honetan Garapen Iraunkorrerako
Euskal Ingurumen Estrategia (2002-2020) eta Ingurumen Esparru Programan hartutako
konpromisoa kontuan hartu eta 2012 urterako ibai erriberaren 15 Km berreskuratu
behar dira gutxienez. Gainera epe luzerako (2007-2020) beste konpromiso bat dago,
urtero %15 igotzea aurreko urteko ibilguen errekuperaziorako programaren inbertsioa.
Errestaurazioari dagokionean, area garrantzitsuenetan bere horretara itzultzeko lanak
egiteko konpromisoa dago, Habitat Zuzendaritzaren I eranskinaren barruan (ibar-basoak
daude hauen artean)
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7.7. PROPOSATUTAKO NEURRIEN KOSTU EKONOMIKOA
Adierazitako neurrien artean, asko eta asko praktika egokitzat jotzen dira obra-faseetan
eta ez zaie kontusail berezirik esleitu.

Obra-zona babes-hesiarekin mugatzeko, ibai-sarean solidoen karga minimizatzeko eta,
hala badagokio, leheneratze-proiektuak finkatzeko, berariazko kontusaila ezarri beharko
da, eta hori garapen-plangintzan zehaztu beharko da.

Bestalde, Ikaztegietako Udalak honako ekintza positiboko neurrietarako berariazko
kontusailak ezarriko ditu dagozkien proiektuetan:

-

Fauna babestuarentzat “igarobide lehor” egokitzapena

-

Oriako ibai-ibilguko inpaktuen errestaurazioa

-

Ibar-basoa berrezarri

7.8. MAILA BAXUAGOKO PROGRAMA ETA PLANETAN EDOTA BESTE
BATERAKO ZEIN BANAKAKO INGURUMEN EBALUAZIOTAN SARTU
BEHARREKO IRIZPIDEAK
Ez dago Ingurumeneko Eraginaren Ebaluazio Bateratu honetan adierazi diren
irizpideetatik areago doanik.

7.9. PROPOSATUTAKO

NEURRIAK

BETETZEN

ARI

DIRENAREN

ADIERAZLEAK
Ingurumenaren Eraginaren Baterako Ebaluazioari buruzko Azterlanean aditzera
emandako neurri zuzentzaileak betetzen direla bermatzeko, nahikoa izango da
Gainbegiraketa Programa betetzea. Haatik, oso interesgarria da

Ingurumenaren

Eraginaren Baterako Ebaluazioari buruzko Azterlanean planteatutako ekintza positiboko

146

neurrien jarraipena egiteko aukera emango duten adierazleak definitzea (ikus 7.6. atala,
ekintza positiboko neurrien proposamenari buruzkoa).

Ondoren, jarraipenaren mende egon den neurria eta adierazlearen zehaztapena emango
da aditzera (definizioa, unitatea, hasierako egoera, lortzeko modua, joera eta
kalkuluaren aldizkakotasuna).
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NEURRI POSITIBOAK

Fauna babestuarentzat “igarobide lehor”
egokitzapena

Oriako ibai-ibilguko inpaktuen
errestaurazioa

Ibar-basoa berrezarri

HASIERAKO
EGOERA

LORTZEKO
METODOA

DEFINIZIOA

UNITATEA

Espezie
interesgarrien
presentziaren
baieztapena,
aztarna, gorotzak,
seinaleei esker.

Espezie
interesgarrien
presentziaren
baieztapena,
aztarna,
gorotzak,
seinaleei esker.

--

--

Mendiko lana
fauna teknikari
batek egina

Haunditu

Bi urtero

Inpaktu zenbakia

Inpaktu
zenbakia

--

23

Mendiko lana

Txikitu

Bi urtero

Ibaiertzeko
landaredi hedadura
eta luzeera

Ibaiertzeko
landaredi
hedadura eta
luzeera

--

Mendiko lana
botanikako
ezagupenak
dituen
teknikari batek
egina

Haunditu

Bi urtero

m2/m

TENDENTZIA

KALKULU
PERIODIZITATEA

ADIERAZLEA

8. GAINBEGIRAKETA PROGRAMA
8.1. KONTROLATU

BEHARREKO

HELBURUAK,

INGURUMEN-

ALDERDIAK ETA METODOLOGIA
Proposatu den kontrolaren helburua, IEEBaren Ikerketan agertzen diren babes,
zuzentze, eta konpentsatze neurriak benetan betetzea da.

Jarraipena jasango duten inguruneko elementuak hauek dira: fauna, zarata,
mugikortasuna, uholderako arriskua,

landaredia, hondakinak, kultura ondarea eta

uraren kalitatea.

Gainbegiraketa Programa bi multzo nagusitan egituratzen da:

KONTROL ZIURTAGIRIAK

GAINBEGIRAKETA PROGRAMA GARATZEAZ ARDURATUKO DEN
ORGANISMOA

“KONTROL

ZIURTAGIRIEK”

Ikaztegietako

HAPNaren

ondoriozko

neurri

zuzentzaileak txertatzeko eta gauzatzeko jarraipen-fitxak barne hartzen dituzte.

GAINBEGIRAKETA

PROGRAMA

GARATZEAZ

ARDURATUKO

DEN

ORGANISMOA, berriz, Ikaztegietako Udalaren barruan gainbegiraketa programa
garatzeaz arduratuko den organismoa Hirigintza Saila izango da.
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8.2. KONTROL ZIURTAGIRIAK
8.2.1. Kontrol ziurtagiriak: HAPN idazte aldirako

Ingurumen kalitaterako kontrol akta
Planeamendu aldia-HAPN
Kontrol puntua 1

Data

HAPN-rentzako ebazpen orokorrak

1.-

2004ko maiatzak 12ko Agindu Foralaren ondorioz onartutako Gipuzkoako Lurralde
Historikoko Bisoi Europarraren Kudeaketa Planean esaten den bezala,
¿HAPN-ak Gipuzkoako Foru Aldundiko Landa Ingurunearen
Garapenerako Departamenduaren informea jaso du ?

2.-

¿HAPNren Hiri Arauketak zarata eta bibrazio egiteen inguruko
ordenantza bat egin du?

3.-

¿Plangintza Orokorrak planteatutako plangintza berriak sor
ditzakeen mugikortasun-arazoak, baita gaur egun dauden eta aurreikusten
diren bide-sistemen eta garraio-sistemen xurgatze-ahalmena eta
funtzionalitatea ere izan du kontutan?

4.-

¿HAPNak Mugikortasun Plana egiteko beharra hartu du kontuan?

5.-

Bidegorrien erabilera arrakastatsua ziurtatzeko, ¿Plangintza Nagusiak
Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumen Zuzendaritzak landutako
“Gipuzkoako bizikleta-bideen eskuliburua. Plangintza eta proiekturako
gomendioak” dokumentua kontutan hartu du?

Bai

Ados

Ez

Ezarri diren neurri zuzentzaileak kontutan izan

150

Ingurumen kalitaterako kontrol akta
Planeamendu aldia-HAPN
Kontrol puntua 2

Data

Lurzoru hiritarrarentzako ebazpenak

¿Garapen-plangintzako baldintza teknikoen pleguek 7. eta 8. ataletan
proposatzen diren neurri babesle guztiak eta
ingurumen-zaintzako programa jasotzen dute?
Bai

Ados

Ez

Ezarri diren neurri zuzentzaileak kontutan izan

Ingurumen kalitaterako kontrol akta
Planeamendu aldia-HAPN
Kontrol puntua 3

Data

Neurri positiboak

¿HAPN-ak kontutan izan du proposatzen diren neurri positiboak
(Fauna babestuarentzat “igarobide lehor” egokitzapena,
Oriako ibai-ibilguko inpaktuen errestaurazioa eta Ibar-basoa berrezarri)?

Bai

Ados

Ez

Ingurumen azterlanean jasotako proposamenak ausnartu
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Ingurumen kalitaterako kontrol akta
Planeamendu aldia-HAPN

Data

Ikaztegietako udaletxeak kontrolatu beharreko erregistroa
Kontrol puntual 1-3

Zertifikatzen dut Ikaztegietako udaletxeak konprobatu duela HAPN idazte aldian,
HAPN dokumentuan Ingurumen azterlanean ezartzen diren neurriak kontutan izan
dituela

Sinatua;
Ikaztegietako udaletxea

8.2.2. Kontrol ziurtagiriak: Garapenerako planeamenduaren idazte-aldirako

Ingurumen kalitaterako kontrol akta
Planeamendu aldia-Garapenerako planeamendua
Kontrol puntua 1-

Data

Lurzoru hiritarreko ebazpenak

1.-

¿Garapenerako planeamenduak kontutan izan du ingurumena arloko
irizpide jasangarriak?

2.-

¿2.2. Ekialdea eremuan aurreikusitako garapenak bere egin ditu Eusko
Jaurlaritzaren “uholde-arriskuaren araberako lurzorua erabiltzeko irizpideak”?

3.-

¿2.2. Ekialdea eremurako aurreikusitako Plan Bereziak betetzen al ditu
ibaietako Garrantzi Komunitarioko Lekuetarako ezarritako atzerapenak?

4.-

Ikaztegietako udalerriko populazioarengan inpaktu akustikoa murriztekotan,
eta neurri prebentibo eta/edo zuzentzaile eraginkorrenak hartzekotan (emisoreen
kontrola, pantaila akustikoak, fatxadetako eta leihoetako tratamendua,
baldintza akustikoen araberako sektorearen antolamendua,
zarataren araberako eraikinen barne-espazioen banaketa, eta abar),
alderdi hori hartu da kontuan Hiri Antolamendurako Plangintza
Nagusian aintzat hartutako jarduerak garatzen dituen plangintza eta proiektuak lantzean?

5.-

¿Ingurumen eta Paisaiaren Errestaurazioa Proiektu baten beharra
analiza da kasu zehatz bakoitzean, garapen plangintzan gehitzeko?
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6.-

7.-

¿Garapenerako planeamenduak kontutan izan du obra aurretiko
aldian egin beharreko neurriak?
6.1.

Kontratistak Hondakinak Kudeatzeko Programa aurkeztu beharko dio obren
zuzendaritzari. Programa horretan barne-kudeaketako jarraibideak ez ezik
(garbigunea kokatzea, hondakin mota bakoitza obran bertan biltzeko
eta biltegiratzeko neurriak, erantzukizunak, eta abar), kanpo-kudeaketako
jarraibideak ere hartuko dira barnean (sortzen den hondakin bakoitzaren
azken helmuga, kudeatzaile baimendua, ateratze-erregistroak, eta abar)

6.2.

Obrek plan bat izan beharko dute non lan faseak eta obra
unitate desberdinen sinkronizazioa zehazten den

6.3.

Obretan dauden eremuak zehaztu eta markatu egingo dira,
astero berrikusi eta aztertu zehaztapen hau, okerrera egin badu, konponduz.

6.4.

Soberakin-materiala behar duen inguruko lehenbiziko obrara eraman.

6.5.

Instalazio probisionalak, makinaria ez eta errekuperatu den erabilera
eta pilaketa ez da ibai inguruan edo zuhaitzez betetako zonetan egingo.

¿Garapenerako planeamenduak obra aldian egin beharko diren neurriak
jasotzen al ditu?
7.1.

Euskal Kultura Ondarearen uztailak 3ko 7/1990 Legeko babes neurri eta
gomendioak beteko dira, eta behar den kasuan elementu bakoitzak bereziki
duen normatiba zehatzak ere bai.

7.2.

GI-2131 errepidearen trazadurari dagokionez, bide-trazadura, Done Jakue
Bidearen euskarri denez, Done Jakue Bidearen trazadurak jarraituko
duela ziurtatuko da. Babes zonak, debekatuak ala ez dauden aktibitateak,
eraiketak e.a. denak Gipuzkoako Arau eta Dekretu Foraletan zehazten dira.

7.3.

Lurren mugimenduan izaera arkeologikoa duen inolako aurkikuntzarik
izanez gero, Gipuzkoako Diputazio Foraleko Kultura Sailera joko da,
berri emateko ( 7/1990 Legea).

7.4.

Ibai-ibilguetara esekidurako solidoak botatzea saihestu beharko
da. Hori dela eta, obra-fasean hori saihesteko beharrezko bitartekoak
jarriko dira (dekantadoreak, lasto-fardelak, sedimentazio-oztopoak, eta abar).

7.5.

Eguneko ordutegi batzuk beteko dira, eta bizilagunen atsedena errespetatuko
da. 212/2002ko otsailak 12ko Errege Dekretua bete beharko da,
kanpokaldean egiten diren makinen erabileretan zarata egokituz.
Bibrazioen kasuan bada beste betebeharreko arau bat UNE 22-381-93.

7.6.

Okupatzen diren lurretan ezingo dira 2 m baina gehiago hartu,
eta ibai-ibilgu zein zuhaitz zonetatik urruti egon beharko dute.
Gero errestauraziorako aukeratutako espeziak birlandatuko dira bertan.

7.7.

Obrak bukatzean, garbiketa prozesu bat egongo da.

Si

Ados

No

Ezarri diren neurri zuzentzaileak kontutan izan
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Ingurumen kalitaterako kontrol akta
Planeamendu aldia-Garapenerako planeamendua

Data

Ikaztegietako udaletxeak konprobatu beharreko erregistroa
Kontrol puntuak 1

Zertifikatzen dut Ikaztegietako udaletxeak konprobatu duela garapenerako
planeamendu idazte aldian, Ingurumen azterlanean ezartzen diren Lurzoru
hiritarrerako ebazpenak kontutan izan dituela

Sinatua;
Ikaztegietako udaletxea

8.2.3. Ez adostutakoen erregistroa

Ingurumen kalitaterako kontrola

EZ ADOSTUTAKOEN ERREGISTROA

Irekiera data

Kontrol puntua

REFERENTZIA

Ez adostutakoaren deskribapena
Kokapena

Deskripzioa eta arrazoiak

Behaketa eta neurri zuzentzaileak

Sinatua:
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Ez adostutakoaren itxiera
BAI

Data

Zuzendua izan da?
EZ
Ez du zuzenketarik behar

Nola zuzendu da?:

Sinatua:

8.2.4. Ingurumen ez adostutakoen erregistroa
PROIEKTUA
Ingurumen kalitaterako kontrola

INGURUMEN EZ ADOSTASUNEN ERREGISTROA

REF. Ez
adostasunaren fitxa

DATA

Ez adostasunaren
deskripzioa
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Neurri zuzentzaileen aplikazioa

8.3. GAINBEGIRAKETA

PROGRAMA

AURRERA

ERAMANGO

DUEN

ORGANISMOA
Gainbegiraketa programa aurrera eramango duen organismoa Ikaztegietako udaletxeko
Hirigintza Saila izango da.
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I. ERANSKINA ES2120005 ORIA GARAIA GARRANTZI KOMUNITARIOKO
LEKUAN IKAZTEGIETAKO HAPN-AK DUEN ERAGINARI BURUZKO
TXOSTEN ADMINISTRATIBOEI EMANDAKO ERANTZUNA
Ikaztegietako plangintzak, Hasierako Onarpen fasean, ezetsi egin du hiri-erabileretarako
beste azalera batzuk sailkatzea. Ez da aurreikusten industria-garapenik, eta aurreikusten
diren etxebizitza berriak jada hiri-lurzoru gisa sailkatutako lurzoruetan metatzen dira,
Oria ibaitik urrun. Horrenbestez, ES2120005 Oria Garaia Garrantzi Komunitarioko
Lekutik hurbil dauden zonetan ezetsi egin da edozein hirigintza-jardun garatzea (ikus
“2.4. Planaren barruko proposamen eta ekintzen laburpena” atala eta esparruak
mugatzeko planoak, hiri-irudiari buruzko planoak eta “9. Ingurumen balio eta
baldintzatzaileak” mapa).

Horrenbestez, Hasierako Onarpenaren fasean desagertu egin da Iturriotz sektorea, eta ez
da hirigintza-jardunik aurreikusten “4. Polikiroldegia” arean. Horrela erantzuten zaio,
Oria Garaiko Garrantzi Komunitarioko Lekuaren kontserbazio-helburuei dagokienez,
Aurrerapeneko Iturriotz sektoreko eta Polikiroldegia areako ondorioen ebaluazioaren
arloan egin diren Ingurumen Inpaktuaren Aurretiazko txostenaren eskakizunei, baita
Ikaztegietako

HAPNaren

Aurrerapenaren

Ingurumenaren

Eraginaren

Baterako

Ebaluazioko aurretiazko kontsulten txostenaren (2007 iraila) eskakizunei eta Eusko
Jaurlaritzaren Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailaren Biodibertsitaterako eta
Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritzaren eskakizunei ere (2003ko ekainaren 10eko
Gobernu Kontseiluaren Erabaki bidez Euskadiko Natura Sarearen Behategi Iraunkor
izendatu zuten Zuzendaritza hori).

Ekialdea inguruaren etxebizitza-garapena da Garrantzi Komunitarioko lekura gehien
hurbil daitekeena. GI-2131 errepidearen kanpoaldean metatzen da, errepide horren eta
mazela-zonaren artean. Oria ibaitik hurbil dauden Polikiroldegiaren ondoko lurrak
edozein hirigintza-jardunez kanpo geratzen dira. Horrez gain, hirigintza-garapeneko
erregimenak 2.2. Ekialdea zonarako aurreikusten duen Plan Bereziak bete egingo ditu
Biodibertsitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritzak ibaietako Garrantzi
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Komunitarioko

Lekuetarako

ezarritako

Aurrerapenaren

Ingurumenaren

atzerapenak

Eraginaren

Baterako

–Ikaztegietako

HAPNaren

Ebaluazioko

aurretiazko

kontsulten txostenean biltzen direnak, 2007ko iraila–. Horrela, Ingurumenaren
Eraginaren Baterako Ebaluazioari buruzko Azterlanean aintzat hartzen diren neurriak
hartu ostean, bete egingo da Oria Garaiko Garrantzi Komunitarioko Lekuaren erregimen
prebentiboa (Biodibertsitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritzaren
Txostena, 3.2.1.2. eta 4.1.2. atalak). Bestalde etxebizitza berriak hartuko dituzten
lurzoruak hiri-lurzoru gisa daude sailkatuta jada, eta horien zati batean –Epak zonan–
industria-erabilerako lurzoruak etxebizitza-erabilerarako lurzoru gisa birkalifikatuko
dira. Birkalifikazio horri esker hiri-berrikuntzako eta lurzoru artifizializatuak
aprobetxatzeko eragiketa garrantzitsua egingo da, Ingurumen Inpaktuaren Aurretiazko
Txostenaren irizpideen arabera (4. atala).
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II ERANSKINA. E.A.E. BARRUAN ORIA ETA URUMEA IBAIEN ARRO
KOMUNITATEARTEKOETAKO HIRIGUNEETAN IBAI ETA ERREKEN
UBIDE ETA UHOLDEEN AURKAKO BABESERAKO PROIEKTUAREN
IDAZKETA. I FASEA. 2002 IRAILA (CD)
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