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1. SARRERA
Sintesi dokumentu honetan Ikaztegietako HAPN-k Ingurumenean duen Eraginaren
Ebaluazio Bateratuaren Azterlanetik (IEEB) atera diren ondorio nagusiak laburtzen dira.

Ingurumenaren Eraginaren Ebaluazio Bateratuari buruzko Azterlan honek, Aurretiazko
Txosten zehaztapenei erantzuten die, eta Hasierako Onarpenerako hirigintzadokumentuaren edukira eta iritsierara egokitzen da.

2. IKAZTEGIETAKO
DESKRIBAPENA

HAPN-AREN
ETA

HELBURU

BERAUEK

LORTU

ESTRATEGIKOEN
AHAL

IZATEKO

ALTERNATIBAK
Jarduketa-eremua: Ikaztegietako udalerria da.

Epea: ez du epe finkorik, baina orientatzeko 8 urte inguru.

Irizpide eta helburuak:

-

Etxebizitza-garapenek iraunkortasun-irizpideak beteko dituzte hainbat
arlotan, hala nola efizientzia energetikoan, ingurune-zarataren eragina
kontrolatzean, mugikortasun murritza duten pertsonen irisgarritasunean eta
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).
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-

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.

Kontsideratu diren aukerak PGOU garatu bitartean: 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.

PGOU barruko proposamen eta ekintzen laburpena:
•

99 etxebizitza egitea proposatzen du: Area 1 Eliza eta Area 2 Ekialdea. Bi
jarduerak lur hiritar ez kontsolidatuan egingo dira

•

Ez da beste industria-lurzorua sortzea proposatzen, gaur egun garatu gabe
dagoen lurzoruak garapen-maila handiagoa lortu arte.

•

Trenbidearen estaltzea: Trenbidea estaltzeak baldintza akustikoak betetzeko
aukera emango du, baita hiri-ingurunerako irisgarritasunaren gutxieneko
baldintzak betetzeko aukera ere.

•

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

Herritarren partehartzea: 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
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horrek eta bertan egindako ekarpenek arras aberastu dituzte Plangintza Nagusia egiteko
lanak.
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3. HIRIA

ANTOLATZEKO

PLAN

NAGUSIAK

BESTE

PLAN

ETA

PROGRAMEKIN DUEN ELKARRERAGINA
Lurraldearen Antolamendurako Artezpideak: Udalaren barruan treneko aldirietako
zerbitzuaren eta AHTaren bidea zehazten dira, baita ere Euskal Herriko hiriburuen
nukleo anitzeko sistemaren oinarrizko interkonexioa.

Tolosaldea arloko lurralde plan partziala (Aurrerakina):
-

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.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaiertzak eta Errekaertzak antolatzeko Lurraldearen
arloko

Plana:

“lehentasunezko

Ingurumen
garrantzi

aldagaiari
naturalistikoa

dagokionez,
duten

Oria

zonetan

ibaiaren
dauden

marjinak
marjinak”

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

E.A.Eko nekazaritza eta baso Arloko Plana: Ikaztegietako udala ordenazio kategoria eta
baldintzatzaile gainjarri batzuen arabera banatzen da.

E.A.E.ko Zona Hezeen Lurraldearen Arloko Plana: Ikaztegietako udalean ez da inongo
zona hezerik, ez natural ez artifizialik.

Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko eta Saltoki Handiak antolatzeko
Lurraldearen Arloko Plana: Ikaztegietako udalerria ekonomia-jarduerarako lurzoruak
antolatzeko, kudeatzeko eta hirigintza-arloan sustatzeko lehentasuneko interesa duen
udalerri gisa kategorizatzea proposatu du Lurraldearen Arloko Planak.
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Bisoi Europarraren Kudeaketa Plana: Ikaztegietako eremuan dagoen Oria ibaiaren
zatiak Bisoi Europarrarentzat “interes berezia” duela kontsideratzen da.

E.A.E.ko Igarobide Ekologikoen Sarea: 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, 2007-ko urtarrilaren 11-ko
Gipuzkoako Boletinean publikatua izan zen). Tratamendu estaziora doan errepidea
eraikita dago.
E.A.E. barruan Oria eta Urumea ibaien Arro Komunitateartekoetako Hiriguneetan Ibai
eta Erreken Ubide eta Uholdeen aurkako babeserako Proiektuaren Idazketa (I Fasea):
Ikaztegietan badira urak har ditzakeen zona zabalak; lur hauek 10 urteko birgertatze
aldia dute, kasu batzuetan 100 eta 500 urtera igo daitekeelarik.

Udaltalde 21 Bozue: 2006ko otsailean sinatu zen Gipuzkoako Diputazio Foralean,
Eusko Jaurlaritzan 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 eta
Ekintza Planaren erredakzioa egiten ari da.
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4. IKAZTEGIETAKO UDALAREN INGURUMEN-DIAGNOSTIKOA
Ingurumen-diagnostiko bat egin da non ondoengo aldagaiak aztertu diren: Geologia,
Geomorfologia eta prozesu aktiboak, Hidrogeologia, Edafologia, Lurzorua kutsa
dezaketen jardueren kokalekuak, Hidrologia eta Uren kalitatea, Landaredia, Garrantzi
Komunitarioko Habitatak, Fauna, Eremu babestuak, Paisaia, Ondarea, Biodibertsitatea,
Nekazal eremua, Sozioekonomia, Airearen kalitatea, Zaraten egoera, Hondakinak, Ura
eta energia eta Mugikortasuna. Honetaz gain, udalerriaren Sintesi ekologiko bat egin da.

HAPN ondorioz eragingo diren kalteak ondo aztertu ahal izateko, urbanistikoku
garatuko diren eremuetan ingurumen balio eta baldintzatzaileen identifikazio zehatza
egin da. Jasotako informazioa plano batean jaso da.
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5. TEKNIKOKI ARRAZOIZKOAK DIREN ALTERNATIBEN INGURUMEN
AZTERKETA. HARTUTAKO IRTENBIDEAREN JUSTIFIKAZIOA
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

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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6. INPAKTUEN IDENTIFIKAZIO ETA BALORAZIOA
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

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

7. BABES, ZUZENTZE ETA KONPENTSAZIO NEURRIEN PROPOSAMENA
7.1. IKAZTEGIETAKO HAPN-RENTZAKO EBAZPENAK
Bisoi europearra: HAPN-ak Gipuzkoako Foru Aldundiko Landa Ingurunearen
Garapenerako Departamenduaren informe bat beharko du
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Ingurune-zarata: HAPNren Hiri Arauketak zarata eta bibrazio egiteen inguruko
ordenantza bat izan beharko luke

Mugikortasun Plana: Plangintza Orokorrak planteatutako plangintza berriak sor
ditzakeen mugikortasun-arazoak izango ditu kontuan, baita gaur egun dauden eta
aurreikusten

diren

bide-sistemen

eta

garraio-sistemen

xurgatze-ahalmena

eta

funtzionalitatea ere. HAPNan Mugikortasun Plana egiteko beharra hartuko da kontuan.

Bidegorriak: 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.

7.2. 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.
Udal plangintzarako ingurumena arloko irizpide jasangarriak
•

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.
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•

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.

•

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).

Kultura Ondarea: Euskal Kultura Ondarearen uztailak 3ko 7/1990 Legeko babes neurri
eta gomendioak beteko dira, eta behar den kasuan elementu bakoitzak bereziki duen
13

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

Hondakinen kudeaketa: Obrei ekin aurretik, kontratistak Hondakinak Kudeatzeko
Programa aurkeztu beharko dio obren zuzendaritzari. Programa horretan barnekudeaketako 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.
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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.

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).

15

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.

Gainazaleko uren kalitatea babestea: 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).

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.

Obren plana: Obra guztietan obra plan bat egon beharko da, eta bertan zehaztuko dira
obra unitate bakoitzaren faseak eta berauen sinkronizazioa.
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Eremuak zehaztu eta markatu: Obretan dauden eremuak zehaztu eta markatu egingo
dira, astero berrikusi eta aztertu zehaztapen hau, okerrera egin badu, konponduz.

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.

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

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

7.3. 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
Arauak” dokumentuan garatzen dira –4.1. “Hirigintza Arau Orokorrak” liburua, 9.
“lurzoru urbanizaezinaren berariazko erregulazioa” tituluan–.
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Antolamenduak zein araudiak barne hartzen dituzte Ingurumen Inpaktuaren Aurretiazko
Txostenean ezarritako lurzoru urbanizaezinari buruzko zehaztapenak.

7.4. NEURRI ZUZENTZAILE POSITIBOEN PROPOSAMENA
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 3 atala. 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
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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.
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

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
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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
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.

Oriako ibai-ibilguko inpaktuen errestaurazioa

Oria ibaiko uren kalitatearen hobekuntzan parte Igarobide ekologiko funtzioa ere
indartu nahirik, Oria ibaian detektatu diren inpaktuak zuzendu edo arintzeko
interbentzioak Ikaztegietako udalerrian lantzea proposatzen da EAEko lurrazaleko urmasa kontinentalen karakterizazioa proiektuaren eskutik (Ikus memoria orokorreko
txostenean sartutako bide-gune, gune eta inpaktuen kokapen mapa. Euskal Autonomia
Erkidegoko lurrazaleko ur-masa kontinentalen karakterizazioa).
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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)

7.5. PROPOSATUTAKO NEURRIEN KOSTU EKONOMIKOA
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

7.6. 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
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Ingurumenaren

Eraginaren Baterako Ebaluazioari buruzko Azterlanean planteatutako ekintza positiboko
neurrien jarraipena egiteko aukera emango duten adierazleak definitzea (ikus 7.4. 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

--
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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
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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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. 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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