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I.- DOKUMENTUAREN HELBURUAK.

Dokumentu hau indarrean dagoen Hiri Antolamenduko Plan Orokorra berraztertzeko lanen
esparruan egin da –Plan Orokor hori 1995eko azaroaren 16an onartu zen behin betiko
Gipuzkoako Foru Aldundiaren ebazpen bidez–.

Lan horien aurrekariak Plan honen “1.1. Hirigintza-antolamendua eta hori gauzatzea
justifikatzeko memoria” dokumentuaren “II.” epigrafean azaldutakoak dira. Horietako batzuk
berretsi eta osatu egiten dira epigrafe honetan.

Horren helburua da hiri honetako Plan Orokor berriaren eta haren proposamenen ingurumen-
ebaluazioko lanei jarraipena ematea, indarrean dagoen legerian arlo horretan ezarritakoa
betez  (2003ko uztailaren 22ko Dekretua, ingurumen-ebaluazioaren baterako prozedura
arautzen duena; 2006ko apirilaren 28ko Legea, zenbait planek eta programek ingurumenean
duten ondorioen ebaluazioari buruzkoa; Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legea, 2006ko
ekainaren 30ekoa; Lurzoruaren Legea, 2007ko maiatzaren 28koa; eta abar).

Izatez, hurrengo epigrafean zehaztasun handiagoarekin azaltzen den bezalaxe, agindu horiek
betetzeko lehen urratsak –urratsik adierazgarrienak– Plan Orokor honen Aurrerapena lantzeko
garaian egin ziren. 2003ko uztailaren 22ko Dekretuan ezartzen denari jarraituz, dagokion
aginduzko ingurumen-ebaluazioarekin osatu behar izan zen Aurrerapena, eta ebaluazio hori
ere jaulkitako aurretiazko txostenaren mende izan zen –Gipuzkoako Foru Aldundiko Garapen
Iraunkorreko Departamentuaren 2006ko maiatzaren 2koa–.

Zirkunstantzia horietan landuta, dokumentu honen bitartez ez zaie ingurumen-ebaluazioko lan
horiei hasiera emango. Aurrerapenarekin batera jada egindako lanei jarraipena emango zaie,
eta garai hartan egin zen Azterlanaren aurreikuspenak osatu eta/edo berregokitu egingo dira
egoki jotzen diren alderdietan. Ildo horretan, eta besteak beste, adierazitako aurretiazko
txostenean aipatutako gaiak hartu beharko dira kontuan.

Horrez gain, ondorio guztietarako hartu behar da aintzat dokumentu hau dela Plan
Orokorraren barnean sartu behar den ingurumen-memoria, betiere 2006ko ekainaren 30eko
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legearen “62.1.b” artikuluan ezarritakoaren arabera eta
2008ko ekainaren 3ko premiazko neurriei buruzko 105/2008 Dekretuaren “31.b” artikuluan
aditzera ematen den Ingurumen Iraunkortasunari buruzko Txostenean ezarritakoaren arabera.

II.- PLAN OROKORRAREN AURREKARIAK. PLAN OROKORRA LANTZEKO
FASEAK.

Adierazitakoaren ildotik, Plan Orokorraren aurrekariak zein hori lantzeko faseak eta izapideak
Plan horren “1.1. Hirigintza-antolamendua eta hori gauzatzea justifikatzeko memoria”
dokumentuaren “II.” epigrafean azaldutakoak dira. Hori dela eta, une honetan epigrafe
horretan azaldutakoari lotuko gatzaizkio.

Edonola ere, dokumentu hori eta haren edukia irakurtzeak eta ulertzeak justifikatu egiten du
dokumentua lantzeko uneko berariazko esparrua osatzen duten aurrekari zehatzak
gogoraraztea.  Horrela:
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A.- Plan Orokorraren Aurrerapena eta haren ingurumen-ebaluazioa.

Zehazki, 2003ko uztailaren 22ko Dekretuan ezarritakoari jarraituz, Aurrerapenaren edukia
osatu egin zen zegokion aginduzko Ingurumen Inpaktuaren Baterako Ebaluazioari
buruzko Azterlanarekin. Dokumentu horiek landu ondoren, 2004ko urrian hain zuzen ere,
Aurrerapen hori zein Azterlan hori jendaurreko aurkezpeneko izapidearen mende izan
ziren hiru hilabetez. Aurrerago, Azterlan hori Gipuzkoako Foru Aldundiko Garapen
Iraunkorreko Departamenduak 2006ko maiatzaren 2an jaulkitako ingurumen-inpaktuari
buruzko aurretiazko txostenaren mende egon zen.

B.- Orain finkatu egiten diren 1995eko Plan Orokorra aldatzeko zenbait espedienteren
ingurumen-ebaluazioa.

Plan Orokor berri honetan 1995eko Plan Orokorraren zenbait aldaketa-espedientetan
sartzen diren proposamenak finkatu egiten direnez gero, horiekin batera landu eta
bideratutako Ingurumen Inpaktuaren Baterako Ebaluazioari buruzko Azterlanen edukia
ere finkatu egiten dela ulertu beharko da. Horrenbestez, Azterlan horietan jasotzen den
ingurumen-ebaluazioa Plan Orokor honetan txertatzen dela ulertu beharko da, eta, hala,
dokumentu honen edukiaren erreferentetzat hartu beharko da. Hona hemen zerrenda:

* “AM.09 Morlans Behera” Hirigintzako Esku-hartze Eremuari dagokion Hiri
Antolamenduko Plan Orokorraren Aldaketaren Ingurumen Inpaktuaren Baterako
Ebaluazioari buruzko Azterlana, 2004ko abendukoa. Azterlan hori Gipuzkoako Foru
Aldundiko Garapen Iraunkorreko Departamentuaren 2005eko apirilaren 7ko eta
2007ko urtarrilaren 29ko aurretiazko eta behin betiko, hurrenez hurren, txostenen
mende izan zen.

* “EG.14 Iruresoro” Hirigintzako Esku-hartze Eremuari eta Igeldoko mazelako lurzoru
urbanizaezinei dagokien Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren Aldaketaren
Ingurumen Inpaktuaren Baterako Ebaluazioari buruzko Azterlana, 2005eko
ekainekoa. Azterlan hori Gipuzkoako Foru Aldundiko Garapen Iraunkorreko
Departamentuaren 2006ko otsailean egindako behin betiko txostenaren mende izan
zen.

* “ZU.04. Hipodromoa” Hirigintzako Esku-hartze Eremuari dagokion Hiri
Antolamenduko Plan Orokorraren Aldaketaren Ingurumen Inpaktuaren Baterako
Ebaluazioari buruzko Azterlana, 2005eko uztailekoa. Azterlan hori Gipuzkoako Foru
Aldundiko Garapen Iraunkorreko Departamentuaren 2005eko apirileko aurretiazko
txostenaren mende izan zen.

* “IG.08 Akelarre” Hirigintzako Esku-hartze Eremuari dagokion Hiri Antolamenduko
Plan Orokorraren Aldaketaren Ingurumen Inpaktuaren Baterako Ebaluazioari
buruzko Azterlana, 2005eko abuztukoa. Azterlan hori Gipuzkoako Foru Aldundiko
Garapen Iraunkorreko Departamentuaren 2006ko apirilaren 3ko behin betiko
txostenaren mende izan zen.

* “AL.06 Jolastokieta” eta ”AL.07 Pikabea” Hirigintzako Esku-hartze Eremuei eta
Herrera Pasealekuko mazelan dauden lurzoru urbanizaezinei dagokien Hiri
Antolamenduko Plan Orokorraren Aldaketaren Ingurumen Inpaktuaren Baterako
Ebaluazioari buruzko Azterlana, 2006ko martxokoa. Azterlan hori Gipuzkoako Foru
Aldundiko Garapen Iraunkorreko Departamentuaren 2006ko apirileko aurretiazko
txostenaren mende izan zen.
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* Molinaoko ibarraren eta haren ingurunearen Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren
Aldaketaren Ingurumen Inpaktuaren Baterako Ebaluazioari buruzko Azterlana,
2005eko uztailekoa. Azterlan hori Gipuzkoako Foru Aldundiko Garapen Iraunkorreko
Departamentuaren 2006ko azaroko aurretiazko txostenen mende izan zen.

* “LM.06 Txomin Enea” Hirigintzako Esku-hartze Eremuari dagokion Hiri
Antolamenduko Plan Orokorraren Aldaketaren (behin-behineko onarpeneko
dokumentuaren) Ingurumen Inpaktuaren Baterako Ebaluazioari buruzko Azterlana,
2006ko urrikoa. Aurretik idatzitako Azterlana Gipuzkoako Foru Aldundiko Garapen
Iraunkorreko Departamentuaren 2006ko ekaineko eta 2007ko urtarrileko aurretiazko
eta behin betiko, hurrenez hurren, txostenen mende izan zen.

C.- Plan Orokor honen behin betiko proiektuaren ingurumen-ebaluazioa, Aurrerapenari
dagokion ebaluazioa osatzen duena. Ingurumen-inpaktuaren behin betiko txostena.

Aurreko aurrekarien testuinguruan landuta, dokumentu honen helburua da Plan
Orokorraren ingurumen-ebaluazioko prozesuari jarraipena ematea, Aurrerapenarekin
egindakoa osatuz.

Dokumentu honen barnean hartzen den Plan horren ingurumen-inpaktuaren behin betiko
txostena egin da. 2009ko urriaren 14ko Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen
Sailburuordetzaren aldeko ebazpen bidez jaulki zen, baina edukiaren gaineko zenbait
baldintza ezarri ziren. Haren aurreikuspenak dokumentu honetan hartuko dira aintzat,
hartan azaldu bezalaxe.

Dokumentu honi gaineratzen zaion 1. Eranskinean gaineratu da txosten horren kopia.

III.- DOKUMENTUAN AZTERTUTAKO GAIEN ZERRENDA.

Aurreko “I.” epigrafean azaldutako helburuekin, honakoak dira dokumentu honetan aztertzen
diren gaietako batzuk:

* Plan Orokorra berraztertzeko prozesuan herritarrek parte hartzea.

* Zenbait alderdi orokor: Plan Orokorraren esparrua, proiekzioa, horizontea, helburu
estrategikoak, eta abar.

* Lurzoru urbanizaezinaren zonifikazio globala.

* Hirigintza-antolamenduari gainjarritako baldintzatzaileak.

* Hirigintza-ondare katalogatua.

* Arriskuen mapa.

* Hiri-garapenek landa-ingurunean dituzten eraginak. Urbanizazioaren hedadura.

* Ingurumen-inpaktuak hiri-garapen berrien mende dauden esparruetan.

* Neurri babesleak, zuzentzaileak eta konpentsatzaileak, orokorrak zein zehatzak.
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* Planaren eraginak ikuskatzeko neurriak, ingurumen-adierazleak eta ikuskatzeko
programa barne.

IV.- PLAN OROKORRA BERRAZTERTZEKO PROZESUAN HERRITARREK PARTE
HARTZEA.

Plan horren “1.1. Hirigintza-antolamendua eta hori gauzatzea justifikatzeko memoria”
dokumentuaren “II.” epigrafean azaldutakoaren arabera, Plan Orokorra lan-prozesu konplexu
baten emaitza da, bertan aipatzen diren lan faseen ondoriozkoa.

2009ko ekainean landutako “Donostiako Hiri Antolamenduko Plan Orokor berria lantzeko eta
onartzeko prozesuarekin lotzen den herritarrek parte hartzeko programan” azaldu moduan,
jendaurrean jartzeko eta herritarrek parte hartzeko prozesuarekin osatu ziren dokumentua
lantzeko lanak. Programa horretan aditzera emandakoaren arabera –oro har programa horren
edukira jo beharko da–, prozesu horrek honako jarraibide hauei erantzun die, besteak beste:

1.- Gaur egungo egoeraren diagnostikoa.

Laneko lehen fase horren helburua zen gaur egungo egoera ezagutzea eta bere diagnostikoa
egitea eta, horretarako, beharrezko informazioa jasotzea. Emaitzazko diagnostikoa guztira
arloko bederatzi dokumentutan hartu zen aintzat, eta horiek guztiak bateratzen edo
laburbiltzen zituen testu bateratuarekin osatu zen, hau da, 2004 urtarrilean landutako
“Donostiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorra berraztertzearen diagnostiko orokorra”
dokumentuarekin.

Dokumentu horiek guztiak eta, zehazki, azken hori zenbait kolektiboren eta herritarren artean
zabaldu zen: auzo-elkarteak, Behemendi, Udalaren Emakume Foroa, eta abar.

Era berean, “Donostiaren Iraunkortasunerako Tokiko Ekintza Plana. Tokiko Agenda 21”
deritzanaren testuinguruan aurkeztu eta eztabaidatu ziren.

2.- Plan Orokorraren (Aurre)Aurrerapenak.

Aurreko dokumentuak landu ostean, eta Aurrerapenaren aurretik, honako lau dokumentu
hauek idatzi ziren:

* “Donostiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren (Aurre)Aurrerapena. Etxebizitzaren eta
ekonomia-jardueren arloko irizpideak, helburuak eta proposamenak”. 2004ko martxoa.

* “Donostiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren (Aurre)Aurrerapena. Ingurune
naturalaren eta zuzkidura publikoen arloko irizpideak, helburuak eta proposamenak”.
2004ko apirila.

* “Donostiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren (Aurre)Aurrerapena. Mugikortasun,
garraio eta azpiegituren arloko irizpideak, helburuak eta proposamenak”. 2004ko maiatza.

* “Donostiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren (Aurre)Aurrerapena. Irizpideak, helburuak
eta proposamenak. Bategina”. 2004ko ekaina.

Dokumentu horiek eta biltzen dituzten proposamenak askotariko moduetan banatu eta
jakinarazi ziren; esate baterako zenbait kolektibo eta herritarrekin egindako lan eta
eztabaidarako bilera ugariren bidez. Bilera horietako batzuk, modu kolektiboan egin ziren
(auzo-elkarteekin; prozesu osoaren barruan aldian behin eta banan-banan elkarte horiekin
beraiekin; Donostiako Udalaren Emakume Foroarekin; eta abar).
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Horrez gain, “Donostiaren Iraunkortasunerako Tokiko Ekintza Plana. Tokiko Agenda 21”
planaren esparruan eratutako berariazko lan-batzordearen testuinguruan aurkeztu eta
eztabaidatu ziren.

3.- Plan Orokorraren Aurrerapena.

2004ko urrian landu ostean, Aurrerapen hori zein Aurrerapen horren Ingurumen Inpaktuaren
Baterako Ebaluazioari buruzko Azterlana jendaurrean jarri ziren 3 hilabeteko aldi batean.

Dokumentu horiek eta dagozkien proposamenak hiriaren auzoetan egin ziren aurkezpen-
hitzaldien bitartez ezagutarazi ziren, besteak beste. Hitzaldi horiek honako egutegia izan
zuten:

* Igeldo: 2005eko martxoaren 9a.
* Antigua-Ibaeta: 2005eko martxoaren 9a.
* Intxaurrondo: 2005eko martxoaren 11.
* Egia: 2005eko martxoaren 15a.
* Añorga: 2005eko martxoaren 16a.
* Zubieta: 2005eko martxoaren 16a.
* Loiola-Martutene: 2005eko martxoaren 16a.
* Amara Berri: 2005eko martxoaren 18a.
* Ategorrieta-Ulia-Gros: 2005eko martxoaren 21a.
* Altza: 2005eko martxoaren 22a.
* Aiete: 2005eko apirilaren 6a.
* Erdialdea: 2005eko apirilaren 8a.
* Martutene: 2005eko maiatzaren 11.
* Auzo-elkarteen osotasuna: 2005eko apirilaren 12a.

Horrekin batera, eta jendaurreko aurkezpeneko aldi horren barruan eta aurretik zein ondoren,
askotariko iradokizunak aurkeztu ziren, bai idatzi bidez, bai bestelako mekanismoen bidez
(Internet, eta abar). Zehazki, guztira 1.373 idatzi inguru aurkeztu ziren.

Iradokizun horiek guztiak 2005eko abuztuan ondorio horretarako landutako txosten batean
baloratu ziren.

Ondoren, 2006ko otsailaren 14ko ebazpen bidez, Udalak hiriko Plan Orokor berriaren behin
betiko proiektua lantzeko irizpide eta helburu orokorrak onartu zituen.

4.- Plan Orokorraren behin betiko proiektua.

Plan Orokorra landu ostean eta 2008ko maiatzaren 19ko ebazpen bidez hasiera batean onartu
ondoren, Plan Orokor honek aginduzko jendaurreko aurkezpenaren izapidea bete zuen urte
horretako irailaren 15era arte. Gainera, hainbat kolektibo eta herritarren artean eztabaidatzeko
eta zabaltzeko prozesua abian jarri zen (auzo-elkarteak, “Donostiaren Iraunkortasunerako
Tokiko Ekintza Plana. Tokiko Agenda 21” planean esku hartu zuten kolektiboak; Emakumeak
eta Hiria Foroa; eta abar).

Plan Orokorra zabaltzeko eta eztabaidatzeko jardun horien guztien berezitasuna dela eta,
arreta berezia jarri beharko zaio Donostiako Udalaren Tokiko Agenda 21aren esparruan
osatutako Plangintza Mahaiarekin lotzen denari –Agenda horren Ekintza lan zehatz gisa–.



DONOSTIAKO HAPO.   “1.2 INGURUMEN IRAUNKORTASUNARI BURUZKO TXOSTENA” DOK.
Testu Bategina (Behin betiko onarpena: 2010/06/25)

PLAN OROKORRAREN BULEGOA

OFICINA DEL PLAN GENERAL

6

Zehazki, Planaren proposamenak hainbat saiotan aurkeztu eta eztabaidatu ziren Mahai
horretan. Saio horiek 2008ko udaren amaieran eta udazkenean egin ziren.

Bestalde, Plan Orokorra eta horren proposamenak auzoz auzo ezagutarazi ziren, baita zenbait
kolektiboren artean ere, Plana bera aurkezteko eta eztabaidatzeko antolatutako hitzaldi-
programaren barruan. Zehazki honako programazioa izan zuen:

AUZOA /  ENTITATEA DATA
Altza ekainaren 17a
Amara ekainaren 24a
Añorga ekainaren 13a
Antigua – Ondarreta – Ibaeta ekainaren 11
Ategorrieta-Ulia ekainaren 27a
Aiete – Miramon ekainaren 30a
Erdialdea uztailaren 2a
Egia ekainaren 9a
Gros uztailaren 3a
Igeldo ekainaren 19a
Intxaurrondo ekainaren 20a
Loiola ekainaren 10a
Martutene ekainaren 16a
Mirakruz – Bidebieta ekainaren 23a
Zubieta uztailaren 7a
Ingurumenerako Aholku Batzordea ekainaren 9a
Gizarte Kontseilua ekainaren 25a

Horrekin batera, eta jendaurreko aurkezpeneko aldi horren barruan eta ondoren, alegazio eta
txosten ugari aurkeztu ziren, bai idatzi bidez, bai bestelako mekanismoen bidez (Internet, eta
abar). Guztira 654 alegazio eta txosten idatzi aurkeztu zituzten hainbat Administraziok –izan
ere, haien eskumeneko arloak daude Plan Orokorraren proposamenen eraginpean–.

Iradokizun horiek guztiak baloratu egin ziren 2009ko martxoan landutako “Hasierako
onarpenaren ondoren sustatu zen Donostiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren
jendaurreko aurkezpeneko aldian aurkeztutako alegazioei eta txostenei buruzko txostenean”.

5.- Beste ekimen batzuk. Udal Plangintzako Aholku Batzordea.

2007ko uztailaren 24ko udal-ebazpenaren bidez, behin betiko onartu zen Donostiako Udal
Plangintzako Aholku Batzordearen erregelamendua.

Erregelamendu horren 5. artikuluak ezarritakoari jarraituz, Batzorde horren helburuetako bat
da plangintza orokorra berraztertzeko espedienteen, besteak beste, txostena egitea.
Horrexegatik, hain zuzen ere, Plan Orokor honen gaineko txostena egin beharko du.

Aholku Batzorde hori eratzeko bilera 2007ko urriaren 15ean egin zen.

Horren egitekoa herritarren partaidetzarekin formalki nahastu ezin bada ere, bi zeregin horiek
oso lotura estua dute, biek dute helburu Plan Orokorra eta haren proposamenak
ezagutaraztea eta haren inguruan gogoeta egitea eta eztabaidatzea. Testuinguru horretan,
Batzorde horren iritzi eta eztabaidaren mende jarri zen Plana honako saioetan:
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* 2008ko apirilaren 22an eta 28an egindako bilkurak.

Bilkura horietan landutako Plan Orokorraren dokumentua aztertu zen, hasierako onarpena
lortzeko.

* 2009ko ekainaren 17an egindako bilkura.

Bilkura horretan Plan Orokorra behin-behineko onartzeko planteatutako proposamenak
aztertu ziren, baita 2009ko maiatzean landutako haren dokumentu osagarrian biltzen
zirenak ere.

V.- PLAN OROKORRAREN ESPARRUA ETA PROIEKZIO HORIZONTEA. BESTE
ALDERDI OROKOR BATZUK.

1.- Plan Orokorraren jardun-esparrua.

Plan Orokorraren jardun-esparruak Donostiako Udalerriaren osotasuna hartzen du.

Guztira 60.729.225 m²-ko azalera du. Plan honetako “5. Planoak” dokumentuko planoetan
islatzen da haren mugaketa.

Plan honen “1.1. Hirigintza-antolamendua eta hori gauzatzea justifikatzeko memoria”
dokumentuaren “III.” epigrafean azaltzen da deskribapen orokorra, eta, haren edukira joko
dugu une honetan.

2.- Plan Orokorraren eta haren proposamenen denbora-proiekzioko horizontea.

Indarraldiaren kalterik gabe –berraztertzen den kasurako–, Plan Orokorraren eta haren
proposamenen proiekzio-horizontea zortzi edo hamar urte artekoa izango da, berau indarrean
jartzen den unetik hasita.

3.- Plan Orokorraren helburu estrategikoak.

Plan Orokorraren helburu estrategikoak Plan horren barnean hartzen diren dokumentuetan
aditzera ematen direnak dira, eta, zehazki, Planaren “1.1. Hirigintza-antolamendua eta hori
gauzatzea justifikatzeko memoria” dokumentuan aditzera ematen direnak.

Helburu horietako batzuk honako arloetan planteatutakoak dira: etxebizitza, ekonomia-
jarduerak, espazio libreak, ekipamenduak, ingurune naturala, mugikortasuna, zerbitzu-
azpiegiturak, hiriko auzoak, eta abar. Arlo horietan hautemandako gaur egungo beharrei eta
etorkizunekoei erantzuteko planteatu dira helburuak, betiere horiek guztiak oro har aintzat
hartzeko beharra abiapuntu izanik.

Helburu horiek bat datoz, hein handi batean, Plan honen Aurrerapeneko Ingurumen
Inpaktuaren Baterako Ebaluazioari buruzko Azterlanaren Memoriako “IX.” epigrafean aditzera
emandako helburuekin.

Orain, eta helburu horiek ezagutarazteko ondorioetarako, dokumentu eta epigrafe horietan
azaldutakoari lotuko gatzaizkio.
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4.- Planteatutako antolamendu-alternatibak eta hartutako irtenbideak.

Donostiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren berezko helburuei erantzungo bazaie,
Planaren eraginpean egon daitezkeen arloetan plantea daitezkeen alternatibak zehaztu
beharko dira. Gainera, alternatiba horietako bakoitzaren aldeko eta aurkako alderdiak ebaluatu
beharko dira, eta, horrela, kasuak kasu komenigarriak diren erabakiak hartu ahal izango dira.

Plana lantzeko eta bideratzeko prozesu konplexuaren testuinguruan, zehazki, finkatu eta
ebaluatu beharko dira adierazitako alternatiba horiek, eta hori Aurrerapena lantzeko eta
bideratzeko fasean egin beharko da, fase horren xedea bera aintzat hartuta(1).

Premisa horien arabera, 2004ko urrian landutako Plan Orokorraren Aurrerapenak esku
hartzeko eta antolatzeko zenbait proposamen eta alternatiba planteatu zituen, Aurrerapenaren
berezko helburuei erantzutearren.

Horrela, eta haren aurreikuspenen arabera, alderdietako asko zabalik geratzen ziren zenbait
hipotesi eta alternatibetara, betiere haien arteko lotura zuzenekin eta estuekin. Horrenbestez,
horien inguruan zenbait erabaki har zitezkeen, eta erabaki horiek, halaber, proposamenak
gauzatzeko eta zehazteko hainbat agertoki eragin zitzaketen.

Une honetan, eta alternatiba horiek zehaztasunez ezagutzeko, Aurrerapenean azaldutakoari
atxikiko gatzaizkio. Alternatiba horiek besterik gabe azaltzeko, eta horien inguruan hartutako
erabakien azalpenarekin osatuta, honako arlo hauetan planteatutako alternatibak nabarmendu
behar dira:

A.- Hirigintza-garapeneko proposamen batzuk sorreratik beratik zeuden askotariko
ziurgabetasunen eraginpean, eta ziurgabetasun horiek proposamen horien
bideragarritasunean bertan zuten eragina.

Hala gertatzen da, adibidez, Loiolako kuartelen esparruan planteatutako garapenekin.
Esparru horiek lehentasunez bizitegi garapenetara bideratuko badira, aurretik gaur
egungo helburu militarraz askatu beharko dira. Garapen hori askatze horretara dago
baldintzatuta, eta halaxe egongo da.

Ildo horretan, Planak finkatu egiten du esparru horren erabilera militarra, askatze hori ez
baita bideragarria Planaren proiekzio-horizontean. Lehentasunezko bizitegi-erabilera ez
da Plan horretan txertatu. Horrela, esparru hori ezin da izaera horretako premiei erantzun
ahal izateko alternatiba bihurtu. Hori dela eta, kuartelak beste kokaleku egoki batera lekuz
aldatzea ez da izango jada Planaren helburuetako bat.

B.- Zenbait lurralde-esparru hirigintza-proposamen zabalen xede ziren. Hirigintza-
proposamen horiek elkarren artean lotuta zeuden. Esparru horietako askok hartu
beharreko erabakien elkarren mendekotasun zuzena dute.

Horrela, Zubietako hipodromoa eta haren ingurunea lehentasunez bizitegi-erabileretara
bideratzeko proposamena gauzatu ahal izango bazen –erabilera horrekin bateragarriak
diren ekonomia-jarduerekin osatuta–, kirol-instalazio hori Zubieta goialdera
lekualdatzearen baldintza bete behar zen nahitaez, zehazki Eskuzaitzeta esparrura.
Garapen hura ez zen posible hipodromoa lekuz aldatu gabe.

                                                          
(1) 2006ko ekainaren 30eko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legearen 90. artikuluaren edukia eta 1978ko ekainaren

23ko Hiri Plangintzako Araudiaren 125. artikulua.
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Halaber, Antondegin edo Eskuzaitzeta gisako esparruetan gaur egungo kokalekuetatik
atera beharreko ekipamenduak kokatu ahal izatea planteatzen zen (Martuteneko
espetxea, Loiolako Kuartelak, eta abar). Erabilera horiek beste garapen batzuekin osatu
ahal izango ziren, hala nola bizitegi-garapenekin, ekonomia-jardueretako garapenekin
edo ekipamenduekin. Gaur egun ekipamendu horiek okupatzen dituzten esparruetan,
beraz, ezin zen lehentasunez bizitegi-erabilera garatu –ekonomia-jardueren sabai-azalera
handiarekin osatuta–, baldin eta lekualdaketa hori egiten ez bazen.

Era berean, Loiolako Hipikaren kirol-instalazioak mantentzea edo lekuz aldatzea
iradokitzen zen. Instalazio horiek lekuz aldatzekotan, Lore Toki edo Eskuzaitzeta gisako
esparruak kokaleku egokiak izan zitezkeela planteatu zen.

Zenbait kasutan alternatiba guztiz kontrajarriak planteatzen ziren, hirigintza-garapen jakin
batzuk aurreikusten zituztenak edo aurreikusten ez zituztenak. Horrela gertatzen zen,
esate baterako, Landarro esparruaren kasuan. Esparru hori ekonomia-jardueretara
zuzentzea edo gaur egungo egoeran finkatzea proposatzen zen.

Ildo horretan, zenbait lursail landa-ingurunean zein hiri-ingurunean integratzea
proposatzen zen hautabidez. Hala gertatzen zen, adibidez, Uliako hegoaldeko mazelako
lursailetan eta Uba inguruneko lursailetan.

Proposamenen kate horretan, eta zeuden aukeren alde onak eta alde txarrak aztertu
ondoren,  haien artean nolabait elkarri lotuta dauden honako erabakiak hartu dira:

* Hipodromoa gaur egungo kokalekuan mantentzea.

Erabaki horrek haien artean oso lotuta dauden hiru motatako eraginak ditu, besteak
beste. Batetik, zuzenean eta modu erabakigarrian baldintzatzen du ingurune horren
antolamendua. Bestetik, hurbil dagoen bizitegi-garapenaren antolamenduarekin
osatzen bada ere, arras murriztuta geratzen dira hura lekuz aldatzearekin lotzen diren
iguripenak. Horrela, baldintzatu eta/edo mugatu egiten da ingurune horrek hiriko
etxebizitza-beharrei erantzuteko garaian egiten duen ekarpena. Azkenik, Hipodromoa
lekuz aldatzea Planaren helburu izateari uzten dio.

* Martuteneko espetxea Eskuzaitzetara (Zubieta) lekuz aldatzea.

Hiriaren eta haren zonen ezaugarrien testuinguru globalean, eta hiri-continuumean
duen kokalekua kontuan izanik, espetxearen gaur egungo kokalekua egokia da bertan
bizitegi-erabilera garatzeko, ordezko beste mota bateko aukeren aldean, hala nola
Eskuzaitzetan edo antzeko beste esparru batzuetan bizitegi-garapenak kokatzearen
aldean. Izatez, esparru horien kokalekua eta baldintzatzaileak kontuan izanik, esparru
horiek ez dira batere egokiak bizitegi-garapenak bertan kokatzeko.

* Antondegi bizitegi-erabilerara eta ekonomia-jardueretako erabileretara zuzentzea, eta
adierazitakoen gisako ekipamendu bereziak (espetxea eta kuartelak) bertan koka
daitezen baztertzea.

* Landarro eta Eskuzaitzeta ekonomia-jardueretara zuzentzea, Udalak arlo horretan
erabakitako irizpideei eta helburuei erantzuteko. Azken esparru horretan, jarduera
horiek osatu egiten dute espetxea bertan kokatzeko aurreikuspena.
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* Uliako hegoaldeko mazelako lursailak eta Uba inguruneko lursailak landa-ingurunean
mantentzea, lehen kasuan egin beharreko berregokitzapen txikiren baten kalterik
gabe.

C.- Zenbait esparrutan planteatutako garapenen antolamenduko hainbat alternatiba egin
ziren.

Halaxe gertatu zen, esate baterako, Antondegi eta Auditz-Akular-Landarro esparruekin.
Izan ere, esparru horietan askotariko antolamendu-alternatiba irekiak planteatzen ziren,
eta kuantitatiboki eta kualitatiboki askotariko hirigintza-garapenak ondorioztatzen ziren
horietatik.

Kasu horietan guztietan zabaldutako gogoeta eta eztabaida prozesu irekiak
proposamenak etengabe zehaztea eragin du. Aditzera emandakoaren ildotik,
ondorioztatu da hiriak etxebizitzaren eta ekonomia-jardueren alorrean dituen beharrei,
besteak beste, erantzuteko esparru estrategikoak direla. Gainera, helburu horiek
antolamenduarekin lotzen diren eta garrantzi handikoak diren beste helburu batzuekin
lotzen dira. Kalitateko zuzkidura publikoak aurreikusteko aukera emango dute (espazio
libreak eta ekipamenduak), baita garraio publiko bidez eta motorrik gabeko mugitzeko
bitartekoen bidez konektatzeko ere, betiere kokatzen diren inguruneko eta/edo auzoko
hiri-kalitatea hobetzeko, kasuak kasu berariaz eraginpean dauden esparruez harantzago.

D.- Bizitegi-garapenen alorrean, Plan Orokor berriaren denbora-horizontean 12.000 eta
19.000 etxebizitza arteko etxebizitza-beharrak kuantifikatzen ziren, baina zenbait alderdi
eztabaidaren eta etorkizuneko erabakien mende geratzen ziren. Horien artean zeuden:

* Azaldutakoari jarraituz, planteatutako bizitegi-garapenen kopuru handiagoa edo
txikiagoa zuzenean zegoen aldez aurretik argitu beharreko ziurgabetasunen
eraginpean. Halaxe gertatzen zen, esate baterako, Loiolako Kuarteletan, Zubietako
Hipodromoan, Uliako hegoaldeko mazelan, Tabakaleraren ingurunean, eta abar
planteatutako garapenekin.

* Etxebizitzaren batez besteko tamaina finkatzea, tamaina hori finkatzeko zenbait
aukerarekin. Izatez, alternatiba horien araberako etxebizitza kopurua lortuko zen
berregokitzapenaren ondoren.

* Proiektatutako etxebizitza berriak etxebizitza babestuen erregimenera zuzentzea edo
etxebizitza librera zuzentzea, zenbait ehunekoren aukera kontuan izanik.

* Bizitegi-garapenak lurraldean finkatzeko hainbat aukeren emaitzazko bizitegi-
garapenen gehieneko gauzatze-hipotesia, batetik, eta etxebizitzen batez besteko
tamaina, bestetik, batera aintzat hartzearen ondorioz, emaitzazko etxebizitzen
gehieneko kopurua 19.000 eta 22.000 etxebizitza artean kokatzen da.

Dena den, aurreko ataletan adierazitako alternatibei eta zirkunstantziei erreparatuta,
eraginpean dauden esparruen garapenen bideragarritasunaren beraren
baldintzapean egongo da etxebizitza kopuruaren gehieneko horien bideragarritasuna
bera. Eraginpean dauden esparruen garapenen bideragarritasuna, bestalde,
beharrezko erabakiak hartzearen mende dago, hau da, lursailak gaur egungo
erabilerez askatzeko erabakien mende, gaur egun esparru horietan dauden
instalazioak lekuz aldatzeko erabakien mende, lursail horiek erabilera batera edo
bestera zuzentzearen mende, eta abar. Horren aurrean, beste arlo batzuetako
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erabakiek kalkulu horiek neurri batean edo bestean beherantz berregokitu beharra
ekarriko dute.

Nolanahi ere, gisa horretako kalkuluak etxebizitzaren arloko behin betiko kalkuluen
testuinguruan koordinatu edo justifikatu beharko dira, betiere aurreikuspenek behin
betiko kalkulu horiek gainditu gabe.

Kasu horretan ere, etxebizitzaren arloan zein aurretik planteatutako gainerako gaien
arloan proposatutako aukeren inguruko gogoeta eta eztabaidarako prozesu irekiaren
eraginez, pixkanaka zehaztu dira arlo horietako proposamenak.

Horrela, jada aditzera eman diren zenbait erabakiri jarraituz (Loiolako kuartelak, Zubietako
Hipodromoa, Uliako hegoaldeko mazela, …), guztiz edo zati batean baztertu da esparru
horiek edo horien zati bat bizitegi-erabileretara zuzentzea. Bestalde, eta aurrekoa
osatzeko, bizitegi-erabilerara zuzenduko dira adierazitako esparruak ez ezik (Antondegi,
Auditz-Akular, Aldatxeta, Txomin Enea, espetxeak hartzen dituen lursailak, etab.), beste
esparru batzuk ere, Mundaiz Pasealekuan dauden lursailak, Tabakaleraren ingurua,
Oleta, eta abar. Izatez, esparru horiek baldintza egokiak betetzen dituzte bizitegi-
erabilerarako (hiri-continuuma, garraio publikoko zerbitzuak izatea edo izateko aukera, eta
abar).

E.- Ekonomia-jarduerak garatzeko proposamenek ere ikuspegi irekia zuten.

Molinao eta inguruak, Tabakalera, Urumearen ibarra, Zubietako Hipodromoa eta antzeko
beste esparru batzuetan planteatutako proposamenak zuzenean zeuden askotariko
jardun-alternatiben eraginpean. Kasu batzuetan, garapenaren komenigarritasunaren
eztabaida oraindik zabalik egoteagatik gertatzen zen egoera hura (Landarro).  Beste
batzuetan, beste arlo batzuetako erabaki zehatzak hartzearen baldintzapean egoteagatik,
hau da, erabaki horiek hartu arte garapen haiek posible ez izateagatik gertatzen zen.
Aditzera emandakoaren ildotik, Urumearen ibarraren alde lauan planteatutako
garapenaren bideragarritasuna gaur egun dagoen trenbidea lekuz aldatzeko erabakiaren
baldintzapean zegoen. Zubietako Hipodromoan planteatutako garapena, berriz, bertan
dauden kirol-instalazioak lekuz aldatzera baldintzatuta dago.

Kasu horretan ere, xede horrekin planteatutako alternatiben inguruan ireki den gogoeta
eta eztabaidarako prozesuak dagozkion proposamenak pixkanaka zehaztea eragin du.
Esparru batzuk osorik daude xede horren mende, hala nola Landarro, eta beste batzuk
zati batean dira xede horren mende, esate baterako Antondegi, Eskuzaitzeta eta Antzita.

F.- Mugikortasunaren arloan planteatutako alternatibek askotariko alderdietan zituzten
eraginak.

Honako hauek dira horien lau adibide argigarri.

Lehenik, trenbide-sare berriaren trazaduraren proposamen ofiziala (abiadura handiko
trena) eta Astigarragako geltokiaren proposamena osatu egiten da geltoki hori Anoetaren
ingurunean kokatzea planteatzen duen alternatibarekin.

Kasu horretan, eta alde onak eta txarrak aztertu ondoren –bataren zein bestearen
bideragarritasuna barne–, Planak proposamen ofizialaren alde egin du, eta azaldutako
beste proposamena baztertu du.
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Bigarren, eta adierazitakoaren ildotik, aldiriko gaur egungo ADIFen trenbide-sarea
Urumearen ibarrean lekuz aldatzea proposatzen zen, haren trazadura Urumearen
autobiara hurbilduz.

Une honetan baztertu egiten da proposamen hori, eta trenbidearen trazadura gaur
egungo kokalekuan mantentzen da. Urumeako autobia proiektuan aurreikusitako
baldintzetan mantentzea eta trenbidea lekuz aldatzea bateragarri egitea zaila denez gero,
sortutako arazoek justifikatu dute proposamen hura baztertzeko erabakia.

Hirugarren, honako inguruetan eta/edo baldintzetan dagoen eta aurreikusten den bide-
sare estrukturalean esku hartzeko alternatibak planteatu ziren: Infernua-Añorga;
errepidearen/saihesbidearen eta hiriaren arteko konexioa Karlos I.aren hiribidearen
inguruetan, Loiolako Erriberan, Marrutxipin, Intxaurrondoko guraizean, Auditz-Akularren,
eta abar; Urumearen autobiaren eta Loiola eta Martutene auzoen arteko konexioa –
glorieta goratua eraikitzea iradokitzen da–; eta abar.

Gisa horretako alderdiei dagokienez, eta horien inguruko bidezko eztabaidaren ostean,
Plan Orokorrak dagozkien proposamenak txertatu ditu. Gauzak horrela, eta hiriaren
zenbait alderdiren arteko konexio-bidea izan dadin –Aurrerapenean planteatutakoaren
ildotik–, errepidearen/saihesbidearen eta hiriaren hainbat alderen artean beste konexio
batzuk sortzea ere aurreikusi da, baita aurretik dauden beste konexio batzuk birmoldatzea
ere. Ildo horretan, beraz, Marrutxipin beste lotune bat aurreikusi da haren
bideragarritasuna aztertu ostean. Karlos I.aren hiribidearen bitartez bideratzen den
konexioa birmoldatzeko proposamena, beraz, xede horretarako egiten ari diren berariazko
azterlanetan hartzen diren erabakietara zabalik dago. Era berean, baztertu egin da
Infernua-Añorga lotunea birmoldatzea, bideraezintzat jotzen baita Plan Orokorraren
proiekzio-horizontean.

Laugarren, hiri-garraiobideetarako hainbat aukera aztertu ziren (metroa, tranbia,
autobusa, eta abar) eta xede horretarako plataforma finko bat antolatzearen
komenigarritasuna eman zen aditzera.

Arlo horretan egiten ari diren berariazko azterlanen emaitzetara zabalik jarraitzen dute
arlo horretako erabakiek. Edonola ere, garraio publikorako erreserbatuta dagoen
plataformaren aurreikuspena oinarrizko proposamenetako bat da.

G.- Hiri-hondakin solidoak biltzearen eta tratatzearen alorrean eta, zehazki, horien amaierako
tratamenduaren alorrean, Aurrerapenak gai horren inguruan dagoen eztabaida jasotzen
zuen, bai tratamendu-sistemarekin lotzen diren gaien inguruan, bai dagozkien
instalazioen kokalekuaren inguruan.

Testuinguru horretan, eta Plan Orokorraren zereginak kokaleku horren identifikazioan
soilik eragina duela aditzera eman ostean, Gipuzkoako Hiri Hondakin Solidoak
Kudeatzeko Plan Integralaren esparruan une hartan planteatutako balorizazio
energetikoko planta bat Aritzetan kokatzeko proposamena txertatu zen.

Ildo horretan, Aurrerapena formulatu zenetik pasa den denboran arlo horretan hartutako
erabakiak txertatzen ditu Plan Orokorrak, eta planta hori Zubietan kokatzea aurreikusten
du –zehazki “LUE.07 Artzabaleta” esparruan–, betiere indarrean dagoen Gipuzkoako Hiri
Hondakinak kudeatzeko Azpiegituren Lurraldearen Arloko Planean planteatu moduan.
Lurraldearen Arloko Plan hori behin betiko onartu zen 2009ko uztailaren 21eko
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Foru Dekretu bidez.
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Laburbilduta, Plan Orokorraren Aurrerapenak hainbat arlotan jarduteko askotariko alternatiba
ugari proposatzen zituen, eta horien guztien artean edo horietako batzuen artean oso lotura
estua zegoen. Hortaz, emaitzazko agertokiak askotarikoak izan zitezkeen.  Alternatiba horiek,
eta 0 alternatiba deritzana, Aurrerapenaren Ingurumen Inpaktuaren Baterako Ebaluazioari
buruzko Azterlanean aztertu ziren. Orain, eta analisi hori ezagutarazteko ondorioetarako,
dokumentu horietan azaldutakoari lotuko gatzaizkio.

Horrez gain, alternatiba horiek ere aintzat hartu eta aztertu egin dira Plan Orokor hau lantzeko
prozesuaren ondorengo faseetan. Aditzera emandakoaren ildotik, eta horien alde onak eta
txarrak aztertu ostean, Plan honek alternatiba horien eraginpean dauden gaien arloan esku
hartzeko irizpideak eta proposamenak zehazten ditu.

5.- Goragoko lerrun hierarkikoko planak eta programak.

Plan Orokor honek baino lerrun handiagoa duten planak eta programak, behar bezala eta
behin betiko onartuak, espresuki hartuko dira aintzat Plan Orokorrean. Izan ere, Plan
Orokorraren edukia goragoko lerruna duten plan eta programa horietan ezarritakoari egokitu
beharko zaio, kasuak kasu finkatutako moduan eta iritsierarekin.

Plan eta programa horien zerrenda Aurrerapenaren Memoriaren “IV.” epigrafean eta Plan
honen “1.1. Hirigintza-antolamendua eta hori gauzatzea justifikatzeko memoria”
dokumentuaren “V.” epigrafean jasotzen da.

Plan horietako batzuk behin betiko onartuta dauden lurraldearen antolamendurako tresnak
dira. Hau da horien zerrenda:

* Lurraldearen Antolamendurako Artezpideak. Behin betiko onespena: 1997ko otsailaren 11.
* Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaien eta Erreken Ertzak antolatzeko Lurraldearen Arloko

Plana (isurialde kantauriarra). Behin betiko onespena: 1998ko abenduaren 22a.
* Euskal Autonomia Erkidegoko Trenbideen Azpiegitura antolatzeko Lurraldearen Arloko

Plana Behin betiko onespena: 2001eko otsailaren 27a.
* Haize Energia antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana. Behin betiko onespena: 2002ko

maiatzaren 14a.
* Euskal Autonomia Erkidegoko Inguru Hezeak babesteko eta antolatzeko Lurraldearen

Arloko Plana. Behin betiko onespena: 2004ko uztailaren 27a.
* Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko eta Saltoki Handiak Antolatzeko

Lurraldearen Arloko Plana. Behin betiko onespena: 2004ko abenduaren 21a.
* Euskal Autonomia Erkidegoko Itsasertza babestu eta antolatzeko Lurraldearen Arloko

Plana. Behin betiko onespena: 2007ko martxoaren 13a.
* Gipuzkoako Hiri Hondakinak kudeatzeko Azpiegituren Lurraldearen Arloko Plana. Behin

betiko onespena: 2009ko uztailaren 21a.

Orain arte sustatu diren lurralde-antolamenduko beste tresna batzuk ez daude indarrean, ez
baitira behin betiko onartu (Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza, Basoak eta Ingurune
Naturala antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana; Euskal Autonomia Erkidegoko Etxebizitzen
Sustapen Publikorako Lurzorua antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana; Euskal Kultura
Ondarea antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana; Donostia-Beterriko Lurraldearen Zatiko
Planaren Aurrerapena; eta abar). Nolanahi ere, plan horien aurreikuspenak behar bezala hartu
dira aintzat, eta, komenigarritzat jo den kasuetan, Plan Orokor honetan txertatu dira plan
horien aurreikuspenak.
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Horrez gain, beste mota bateko plan eta dokumentu batzuk ere hartu dira aintzat. Horien
artean 1994ko ekainaren 30eko Euskal Autonomia Erkidegoko natura babesten duen
Legearen garapenean sustatutakoak daude –beste xedapen batzuk aldatu eta garatu zuten
Lege hori–: espazio natural babestuak erregulatzen dituztenak (Aiako Harriko parke naturala
eta Berio eta Igarako zuhaitz bereziak, Donostiako kasuan) eta Natura 2000 sarearekin lotzen
direnak (Ulia eta Aiako Harriko Garrantzi Komunitarioko Lekuak).

Gisa horretako planak eta programak izanik, lehentxeago aditzera emandako dokumentuetan
eta dokumentu honen hurrengo epigrafeetan azaldutakora jo beharko da. Horien
aurreikuspenak espresuki aintzat hartu eta ebaluatu egin baitira horietako bakoitzean
aztertutako gaiei dagokienean.

VI.- LURZORU URBANIZAEZINAREN ZONIFIKAZIO GLOBALA.

Plan Orokorrean planteatutako lurzoru urbanizaezineko zonifikazio globaleko irizpideak eta
proposamenak dira Plan honen “1.1. Hirigintza-antolamendua eta hori gauzatzea justifikatzeko
memoria” dokumentuaren XVIII. epigrafearen 2. atalean azaldutakoak, “2.1. Hirigintza Arau
Orokorrak” dokumentuaren 10. artikuluan eta hurrengoetan azaldutakoak eta “5. Planoak”
dokumentuaren “5.II.1. Zonifikazio globala (udalerria)” planoan azaldutakoak.

Hala sailkatutako lursailak, beraz, honako erabilera globaleko zona hauetan sartzen dira
zehazki:

D.- LANDA ZONAK.
* “D.10. Babes bereziko landa-zona”.
* “D.20. Basogintzako landa-zona”.
* “D.30. Nekazaritzako eta abeltzaintzako eta landazabaleko landa-zona”.
* “D.40. Ibai-ibilguetako eta horien babes-ertzetako zona”.

E.- KOMUNIKAZIOETAKO SISTEMA OROKORRA.
* "E.10 Bide-sistema orokorreko zona".
* "E.20 Trenbide-sistema orokorreko zona".

F.- ESPAZIO LIBREEN SISTEMA OROKORRA.
* "F.20 Jolas-eremu landatarren sistema orokorreko zona".

H.- ZERBITZU AZPIEGITURETAKO SISTEMA OROKORRA.
* “H.00 Zerbitzu-azpiegituren sistema orokorra”.

Lursail horiek hiru zona global horien barruan integratzearen arrazoia ondoren oro har
adierazten diren premisen ondoriozkoa da:

* Indarrean dauden lurralde-antolamenduko tresnetan aurreikusten diren kategoriak, tresna
horietan ezarritako moduan eta iritsierarekin. Edonola ere, 2006ko ekainaren 30eko
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legearen “53.4.a” artikuluan, besteak beste,
aurreikusitakoaren arabera egokitu beharko da adierazitako zonifikazioa. Kasu horretan,
honakoak izango dira zehazki kontuan hartu beharreko kategoriak:

- Batetik, indarrean dauden Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetan
araututakoak.
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Horrela, Plan honetan bereizten diren “D. Landa-zonak” tipologiako zona global
gehienak Lurraldearen Antolamendurako Artezpide horietan dute jatorria, baita
izendapenari dagokionez ere. Dena den, eta ageriko arrazoiengatik, horien eragin-
esparrua ez da aipatutako landa-zona globaletako gainerako kategorietan sartzen
diren lursailetara hedatuko.

Horrez gain, hirigintza-antolamenduari gainjarritako baldintzatzaile gisa identifikatzen
diren zona global horietan zenbait errealitate eta elementu agertzen direla
nabarmentzen da –horietako bakoitzerako ezarritako tratamendu- eta erregulazio-
irizpideen mende daude–.

- Bestalde, indarrean dagoen Euskal Autonomia Erkidegoko Itsasertza babestu eta
antolatzeko Lurraldearen Arloko Planean aureikusten diren Babes berezia eta
ingurumen-hobekuntza kategoriak. Kasu horretan, gisa horretako kategoriak Igeldon
identifikatzen eta islatzen dira, "F.20 Jolas-eremu landatarren sistema orokorra" zona
globalean barne hartzen den ingurune horretako zatia izan ezik (Mendizorrotzeko
landa-parkea), eta Plan Orokor honen “D.10 Babes bereziko landa-zona” tipologiako
landa-zona globalean sartzen dira.

* Lurzoru urbanizaezinean eta Lege horren “53.1.f” eta 54. artikuluetan, besteak beste,
ezarritakoaren arabera, hiriaren eta kokatzen deneko lurralde-ingurunearen
zentzuzkotasuna eta koherentzia ziurtatzeko beharrezko sistema orokorren sarearen
antolamendua, eta espazio publiko horien kalitatea eta funtzionaltasuna.

Gauzak horrela, lurzoru urbanizaezinean “E. Komunikazioetako sistema orokorra”, “F.20
Jolas-eremu landatarren sistema orokorra” eta “H. Zerbitzu-azpiegituren sistema orokorra”
tipologiako zona globalak bereizi eta antolatu egingo dira; izatez, udalerriko sistema
orokorren sareko parte gisa hartzen dira, eta beharrezkoak dira sare horren berezko
helburuei erantzun ahal izateko.

Kasu horretan, eta, zehazki, “F.20  Jolas-eremu landatarren sistema orokorra” tipologiako
zona globalaren barruan, hirigintza-antolamenduari gainjarritako baldintzatzaile gisa
identifikatutako hainbat errealitate eta elementu bereizi egiten dira  –horietako
bakoitzerako ezarritako tratamendu- eta erregulazio-irizpideen mende daude–.

* Eraginpean dauden esparruen eskala eta entitatea, lurralde-mailakoa zein funtzionala.

Erabilera globaleko zona gisa jotzeko, elementu, errealitate eta/edo proposamen horrek
beharrezko eskala funtzionala eta/edo lurralde-mailakoa izan beharko du. Plan
Orokorrean udalerriko zonifikazio globalaren irizpideak zehazteko aurreikusitako ildo
orokorren testuinguruan aintzat hartuko da eskala hori.

VII.- HIRIGINTZA ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZATZAILEAK.
ANTOLAMENDUAREN BESTELAKO NEURRI OSAGARRIAK.

Plan Orokorraren antolakuntza global eta xehatu proposamenak osatu egiten dira hirigintza-
antolamenduari gainjarritako baldintzatzaileen identifikazioarekin eta erregulazioarekin.
Horietako batzuk iritsiera handiagoa badute, lurzoru urbanizaezinean dute hein handi batean
eragina. Zehazki, honako baldintzatzaile-modalitateak bereizten dira:
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* "C.1. Espazio eta espezie natural babestuak".
- “C.1a. Garrantzi komunitarioko lekuak".
- “C.1b. Espazio natural babestuak (parke naturalak eta zuhaitz bereziak)”.
- ”C.1c. Interes naturaleko eremuak".
- “C.1d. Landaredi interesgarriko habitatak. Hiriko zuhaiztiak, parkeak eta lorategiak".
- ”C.1e. Fauna babesteko eremuak”.

* "C.2. Nekazaritza-balio handiko lurrak eta ustiapen estrategikoak".
* "C.3. Itsasoko eta lehorreko jabari publikoa eta horren babes-zona".
* "C.4. Ibai-ibilguak eta horien babes-ertzak".
* "C.5. Lurpeko urak babesteko esparruak".
* "C.6. Paisaia babesteko esparruak".
* "C.7. Korridore ekologikoak".
* "C.8. Urpean gera daitezkeen eremuak".
* "C.9. Interes geologikoko eremuak".
* "C.10. Eremu akustikoak".
* "C.11. Ingurumena hobetzeko esparruak".
* "C.12. Poluituta egon daitezkeen lurzoruak".

Horren helburua da: batetik, horien mende dauden alderdietan eta errealitateetan zentratzea
arreta –horien baldintza eta ezaugarri bereziek hala justifikatzen dutelakoan–; bestetik, horien
eraginpean dauden hiriko espazioak identifikatzea; eta, azkenik, alderdi eta errealitate horiek
tratatzeko neurriak zehaztea, bai horiek babestu eta kontserbatzeko, bai leheneratzeko edo
hobetzeko, bai zuzentzeko edo ezabatzeko.

Orokorrean hartuta, askotariko izaera dute, eta, halaber, hiriko askotariko iritsierako
espazioetan eta esparruetan dute eragina.

Horietako askok ez dute zona global gisa jotzeko lurralde-mailako eskala eta
dimentsionamendu egokia (zuhaitz bereziak, eta abar). Hori dela eta, jotzen dira
baldintzatzailetzat.

Dimentsionamendu eta eskala hori duten horietako batzuk arreta eta neurketa berezien xede
dira, baita baldintzatzaileen xede ere. Horrela, Aiako Harria parkeak, batetik, parke naturalaren
izaera du –dokumentu honetan bertan hainbatetan aditzera ematen den bezalaxe– eta,
bestetik, Garrantzi Komunitarioko Lekua da.  Errealitate mota horien baturari erreparatuta, eta
espazio horren zonifikazio globalaren esparruan, “D.10. Babes bereziko landa-zona” gisa
kalifikatzen da eta baldintzatzaile horien baturaren emaitzazko tratamenduaren erregimenaren
mende dago –horiei dagozkien berariazko xedapenetan, planetan eta proiektuetan islatzen
dena–.

Beste kasu batzuetan, horien izaera bereziak berak justifikatzen du baldintzatzailetzat hartzea.
Halaxe gertatzen da, hain zuzen ere, indarrean dagoen legerian ezarritako aurreikuspenak
aplikatzearen emaitzazko lurreko eta itsasoko jabari publikoaren eta haren zortasun-zonaren
mugapenarekin. Eta hori, indarrean dagoen Euskal Autonomia Erkidegoko Itsasertza babestu
eta antolatzeko Lurraldearen Arloko Planean identifikatutako bi kategoria mota zehatzak
(babes berezia eta ingurumen-hobekuntza) lurzoru urbanizaezinaren barruan zona global gisa
identifikatzearen kalterik izan gabe –lehentxeago aditzera emandako moduan eta
iritsierarekin–.

Batzuetan, baldintzatzaile horiek Plan Orokorra baina goragoko lerruna duten planetan,
lurralde-antolamenduko tresnetan eta xedapenetan dute jatorria, eta horietan guztietan Plan
Orokorraren edukia xedapen, tresna eta plan horietan ezarritakora egokitzea aurreikusten da.
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Gainera, baldintzatzaile horiei Plan Orokor honetan tratamendu espresua duten beste
errealitate batzuk gaineratzen zaizkie.

Horixe gertatzen da, hain zuzen ere, dokumentu honen “XXI.” epigrafean aipatzen den
udalerrian katalogatutako hirigintza-ondarearekin. Katalogatutako ondare horri arreta berezia
eskainiko zaio Plan Orokorraren “3. Katalogoa” dokumentuan.

Halaber, arreta berezia eskainiko zaie 2008ko ekainaren 20ko Lurzoruaren Legearen Testu
Bategineko “15.2” artikuluan eta dokumentu honetako bertako “XXIII.” epigrafean aipatzen den
arrisku naturalen maparen eraginpean dauden errealitateei.

VIII.- ESPAZIO ETA ESPEZIE NATURAL BABESTUAK.

1.- Sarrera.

Halakotzat jotzen dira honako espazioak eta espezieak:

* Garrantzi komunitarioko lekuak (GKL).
* Espazio natural babestuak.
* Interes naturaleko eremuak.
* Landaredi interesgarriko habitatak.
* Fauna babesteko eremuak.

Kasu horiek guztiak beren interes naturalagatik babestea komenigarritzat jotzen diren
espazioak dira, normalean, haien berezko interes naturalaren ondorioz. Salbuespen gisa,
interesa duten espezieen habitat izateagatik ere jotzen da komenigarritzat babestea, nahiz eta
berez espazio naturalak ez izan –fauna babesteko zenbait eremurekin gertatzen den bezalaxe,
hala nola  hegoaldeko zuhaitz-igela babesteko putzu artifizialak–.

Plan Orokorrean, bestalde, errealitate horiek guztiak "C.1. Espazio eta espezie natural
babestuak" deritzan modalitate zehatzaren hirigintza-antolamenduari gainjarritako
baldintzatzaile gisa jotzen dira.

Epigrafe honen hurrengo ataletan horien ezaugarrien deskribapena txertatu da, baita horiek
Plan Orokorrean duten tratamenduaren irizpide orokorrak ere.

Nolanahi ere, elementu eta errealitate naturalen babesa ez da baldintzatzaile horren
eraginpean daudenekin amaitzen. Izatez, haien berezitasuna dela-eta tratamendu bereizia
justifikatzen duten beste modalitate batzuetako baldintzatzaileekin lotzen direnak ere
gaineratzen dira.

2.- Garrantzi komunitarioko lekuak (GKL).

2.1.- Identifikazioa. Esku hartzeko irizpide eta helburu orokorrak.

Garrantzi Komunitarioko Lekuak Natura 2000 sarearen edo Europako Sare ekologikoaren
parte dira. Espazio horien erregulazioa eta deklarazioa Europako Ekonomia Erkidegoko (gaur
egun Europar Batasuneko) 92/43 Habitat Arteztarauari dagokio, eta horiek dira, hain zuzen
ere, Europar Batasunaren biodibertsitatearen kontserbazio-tresna nagusiak.

Euskal Autonomia Erkidegoan proposatutako 52 Garrantzi Komunitarioko Lekuetako bi daude,
zati batean, Donostiako udalerriaren barruan, eskualde biogeografiko atlantikoan. Hauek dira:
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A.- Uliako Garrantzi Komunitarioko Lekua (ES2120014 kodea).

Hala deklaratu zuen Europako Batzordearen 2004ko abenduaren 7ko Erabakiak,
eskualde biogeografiko atlantikoko Garrantzi Komunitarioko Lekuen zerrenda onartu
zuena 92/43 Arteztarauaren arabera.

Izen bereko mendiaren parte da, eta Pasaiako eta Donostiako udalerrietan kokatzen da.
Zehazki bat dator mendi horren kostaldeko tarte malkartsuarekin –bertako itsaslabarrek
erraz gainditzen dute 100 metroko desnibela–. Zona horrek berezitasun eta kalitate
paisajistiko handia du. Era berean, itsasoaren hurbiltasunera (gazitasuna, haizeak,
hezetasuna) egokitutako landaredi-formazioen lagin interesgarriak ditu.

Guztira 43 ha-ko azalera hartzen du, eta horietatik 40 ha inguru (%93) Donostiako
udalerriaren parte dira.

Gainera, bertan habitat interesgarriak daude (kostalde atlantikoetako eta baltikoetako
landaredia duten itsaslabarrak; txilardi lehor europarrak; kostaldeko txilardi lehor
atlantikoak; landaredi kasmofitikoa duten harkaitz silizeoen maldak), baita espezie
interesgarriak ere.

Guztien artean Armeria euscadiensis landaredi endemikoa nabarmentzen da. Landare hori
Arriskuan dauden Espezieen Espainiako Zerrendan (“desagertzeko arriskuan” kategoriaren
barruan) zein Euskadiko zerrendan (“bakan” kategoriaren barruan) sartzen da. Horrez gain,
itsaslabarretan habia egiten duten itsas hegaztien koloniak ere nabarmendu behar dira.

B.- Aiako Harria Garrantzi Komunitarioko Lekua (ES2120016 kodea).

Gipuzkoaren ipar-mendebaldean dagoen esparru menditsu zabala da. Ikuspuntu
geologikotik, lurralde zentrala Aiako Harriko bilkin granitikoak osatzen du. Bilkin granitiko
hori bakarra da ekialdeko Kantabrikoan eta gune paisajistiko nabarmena da. Aureola
metamorfiko batekin bilduta geratzen da. Kontserbazio-egoera onean dauden landaredi-
formazio naturalen laginak daude; Garrantzi Komunitarioko Lekuaren %30 inguru baso
planokaduzifolioez osatuta dago. Esparrua, halaber, interesgarria da faunarentzat, eta
ibai-giroetako, basoetako, mendiko eta giro errupikoletako komunitate interesgarriak
daude.

Guztira 6.779 ha-ko azalera hartzen du, eta horietatik 207 ha inguru (%3) Donostiako
udalerriaren parte dira. Parte hori bat dator, zehazki, Urdaburuko enklabearen
osotasunarekin.

Gainera, habitat interesgarriak (baso alubialak; Nardus espeziea duten belarkara-
formazioak, espezie ugarirekin eta mendiko zonetako eta Europa kontinentaleko
azpimendiko zonetako substratu silizeoen gainean; etab.) zein espezie interesgarriak ageri
dira (hegaztiak, ugaztunak, arrainak, hornogabeak, landareak, eta abar, horietako asko
Europako 79/409 eta 92/43 Arteztarauetan aintzat hartutakoak).

Arriskuan dauden Espezieen Euskadiko Zerrendaren barruan gehieneko babes-
kategoriarekin (desagertzeko arriskuan) hartzen diren bi espezie nabarmendu behar dira.
Bisoi europarra eta muturluze piriniarra dira.



DONOSTIAKO HAPO.   “1.2 INGURUMEN IRAUNKORTASUNARI BURUZKO TXOSTENA” DOK.
Testu Bategina (Behin betiko onarpena: 2010/06/25)

PLAN OROKORRAREN BULEGOA

OFICINA DEL PLAN GENERAL

19

2.2.- Plan Orokorraren proposamenak.

Plan Orokorrak Garrantzi Komunitarioko bi leku horiek txertatzen ditu bere edukian, eta
indarrean dauden legezko xedapenetan horietarako ezarritako lurralde-hedadura jasotzen du.
Osagarri gisa, horien erregulazioa eta tratamendua aurreikusten du, xedapen horietan
beraietan biltzen diren edukien arabera.

Garrantzi Komunitarioko Lekuaren izaera hori “C.1a. Garrantzi Komunitarioko Lekuak”
hirigintza-antolamenduari gainjarriko zaio.

Garrantzi Komunitarioko Leku horien esparrua, berriz, Plan Orokorreko “5. Planoak”
dokumentuaren “5.III. Baldintzatzaile gainjarriak”  planoan islatzen da.

Gainera, bi kasuetan, Garrantzi Komunitarioko Lekuaren izaerari beste zirkunstantzia batzuk
gainjartzen zaizkio, bai espazio natural babestuari dagozkionak (Aiako Harriko parke naturala),
bai babes bereziko esparruari dagozkionak –Euskal Autonomia Erkidegoko Itsasertza Babestu
eta Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren zein Kosta Legearen (Ulia) aurreikuspenen
mende–.

Zirkunstantzia horiek direla eta, alderdi horiek guztiak arautzeko legezko xedapenetan,
planetan eta proiektuetan ezarritako irizpideen mende geratuko dira adierazitako esparru
horiek.

Horrekin batera, aditzera eman behar da Urdaburuko enklabe osoa ez dela sartzen Aiako
Harriko Garrantzi Komunitarioko Lekuaren barruan. Zehazki, enklabearen iparraldean
kokatzen den enklabe horren oso zati txiki bat ez da Garrantzi Komunitarioko Lekuaren parte.
Horren gisako aurreikuspen bat ez da ulerterraza, batez ere kontuan hartzen bada Aiako
Harria parke natural bat dela, Garrantzi Komunitarioko Lekuaren arreta parke horri zuzentzen
zaiola, eta Urdaburuko enklabearen osotasuna parke horren parte dela. Horrenbestez, Plan
Orokor honek Urdaburuko enklabearen osotasuna Garrantzi Komunitarioko Lekuan sartzea
proposatzen du, xede horretarako beharrezkoak diren espedienteak hastearen eta
bideratzearen kalterik gabe.

Era berean, eta enklabe hori Aiako Harriko Parke naturalaren esparruaren barnean hartzeko
proposamenarekin bat eginik, Landarbasoko enklabea ere Garrantzi Komunitarioko leku
hartan sartzea proposatzen da. Edonola ere, proposamen hori benetan eta eraginkortasunez
gauzatuko bada, xede horretarako beharrezkoa den espedientea hastearen eta bideratzearen
mende egongo da.

Bestalde, eta baldintzatzaile horren mendeko lursailetan eragina izanik, erreserbak mugatzea
proposatzen da lurzoruaren ondare publikoari txertatzeko(1).

Nolanahi ere, erreserba horien mugapen eraginkorra eta ofiziala indarrean dagoen legerian
ezarritako irizpideetara egokitutako espedienteak formulatzearen baldintzapean egongo da
(eraginpean dagoen azaleraren mugapena; eraginpean dauden jabeen zerrenda; eta abar).

                                                          
(1) Horri dagokionez, besteak beste 2006ko ekainaren 30eko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legearen 119.

artikuluan xedatutakoa kontuan hartu behar da.
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3.- Espazio natural babestuak.

3.1.- Identifikazioa. Esku hartzeko irizpide eta helburu orokorrak.

1994ko ekainaren 30eko Euskal Autonomia Erkidegoko natura babesten duen Legeak Euskal
Autonomia Erkidegoko espazio natural interesgarriak babesteko oinarriak ezartzen ditu, eta,
xede horrekin, hiru babes-modalitate bereizi eta erregulatzen ditu, hala nola parke naturalak,
biotopo babestuak eta zuhaitz bereziak.

Donostian ezaugarri horiek dituzten honako espazio naturalak daude:

A.- Aiako Harriko parke naturala.

Lege horren babesean Euskal Autonomia Erkidegoan deklaratutako 7 parke naturaletako
bat da.

1995eko apirilaren 11ko Dekretu bidez deklaratu zuten parke natural. Parkeari dagokion
baliabide naturalak antolatzeko plana, berriz, data horretako Dekretu bidez onartu zen.
Ondoren, 2002ko apirilaren 16ko Dekretuaren bidez erabilera eta kudeaketa arautzeko
planaren zati arauemailea onartu zen.

Guztira 6.913 ha-ko azalera du, eta horietatik 200 ha daude Donostiako udalerriaren
barruan. Urdaburuko enklabearen osotasuna sartzen da bertan. Horrez gain, parkearen
inguruko babes-zona Landarbasoko enklabean ere sartzen da.

Adierazitako baliabide naturalak antolatzeko planak tratamendu-erregimen desberdina
duten zenbait zona bereizten ditu parkearen barruan. Hauek dira zehazki: erreserba;
babesa (Donostiako udalerrian agertzen da); kontserbazio aktiboa (Donostiako udalerrian
agertzen da); leheneratzea; abeltzaintza eta basogintza sustatzea (Donostiako udalerrian
agertzen da); gailurren babesa; landazabala; azpiegituren zortasuna; babes-ingurua
(Donostiako udalerrian agertzen da).

B.- Zuhaitz bereziak.

Hiri honetan bi zuhaitz berezi daude, Lege horren arabera halakotzat deklaratuak.

Horietako bat Berioko arte kantauriarra da. 1997ko otsailaren 11ko 23 zenbakiko
Dekretuaren bidez deklaratu zen zuhaitz berezi. Zuhaitzaren berezitasunak eta tamainak
justifikatu zuten haren kontserbazioa Berioko hirigintza-garapenaren testuinguruan,
zehazki glorieta baten barruan.

Bigarren zuhaitza Igarako haritz kanduduna da. 1997ko otsailaren 11ko 23 zenbakiko
Dekretuaren bidez deklaratu zen zuhaitz berezi. Gutxi gorabehera 400 urte dituela
kalkulatzen da, eta haren tamaina handiak eragin zuen deklarazioa.

3.2.- Plan Orokorraren proposamenak.

Plan Orokorraren edukiaren barruan sartzen da parke naturalaren zein zuhaitz berezi horien
existentzia, betiere kasuak kasu indarrean dauden legezko xedapenetan horietarako ezarritako
mugapenarekin. Osagarri gisa, xedapen horietan bertan biltzen diren irizpideen araberako
tratamendua ematea aurreikusten du.
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Bi errealitate horiek hirigintza-antolamenduari gainjarritako baldintzatzaile gisa identifikatzen
dira, eta zehazki “C.1b. Espazio natural babestuak (parke naturalak eta zuhaitz bereziak)”
izendapenarekin.

Aiako Harriko parke naturalaren gaur egungo esparrua Plan Orokorreko “5. Planoak”
dokumentuaren “5.III Baldintzatzaile gainjarriak” planoan islatzen da.

Era berean, plano horretan bertan identifikatzen da zuhaitz berezi horien kokalekua. Ez, ordea,
horiek tratatzeko eta babesteko irizpideen eraginpean dagoen esparruaren mugapen zehatza.
Ondorio horretarako, legezko xedapen horietan ezarritakoari jarraitu beharko zaio.

Bestalde, adierazitakoaren arabera, eta mugapenaren alorreko iritsiera txikiko salbuespenen
baten kalterik gabe, Aiako Harriko kasuan, parke naturaleko izaerari Garrantzi Komunitarioko
Lekuaren izaera gainjartzen zaio. Salbuespen horrek Urdaburuko enklabearen iparraldeko
espazio txiki batean du eragina. Izatez espazio mugatu hori parke naturalean sartzen den
arren, ez da Garrantzi Komunitarioko Lekuan sartzen.

Zirkunstantzia horiek direla eta, alderdi horiek guztiak arautzeko legezko xedapenetan,
planetan eta proiektuetan ezarritako irizpideen mende geratuko dira adierazitako esparru
horiek.

Halaber, Plan Orokorrak Landarbasoko enklabearen osotasuna parke naturalean txertatzea
proposatzen du. Edonola ere, proposamen hori eraginkortasunez eta benetan gauzatuko
bada, xede horretarako beharrezkoa den espedientea hasi eta bideratu beharko da.

Bestalde, eta baldintzatzaile horren mendeko lursailetan eragina izanik, erreserbak mugatzea
proposatzen da lurzoruaren ondare publikoari txertatzeko(1).

Nolanahi ere, indarrean dagoen legerian ezarritako irizpideetara egokitutako espedienteak
formulatzearen baldintzapean egongo da erreserba horien mugapen eraginkorra eta ofiziala
(eraginpean dagoen azaleraren mugapena; eraginpean dauden jabeen zerrenda; eta abar).

4.- Interes naturaleko eremuak.

4.1.- Identifikazioa. Esku hartzeko irizpide eta helburu orokorrak.

Halakotzat jotzen dira aurreko kategorietan egon gabe (Garrantzi Komunitarioko Lekuak eta
espazio natural babestuak) babestea justifikatzen dituzten balio natural globalak dituzten
udalerriko espazioak.

Indarrean dauden lurralde-antolamenduko tresnetan (Lurraldearen Antolamendurako
Artezpideetan) halakotzat identifikatzen dira, eta horiek guztiak dira babestu beharreko
errealitate eta elementuak dituzten interes natural globaleko espazioak. Zehazki, izaera hori
dute:

A.- Mendizorrotzeko errekek.

Mendizorrotz mendiaren iparraldeko mazelan Arkemetegi eta Egiluze errekek eta haien
inguruneak osatutako espazioa da, gehienbat Donostiako udalerrian kokatzen dena.
Erreka horiek, 1,5 km inguruko ibilbide laburraren ondoren, zuzenean isurtzen dute

                                                          
(1) Horri dagokionez, besteak beste 2006ko ekainaren 30eko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legearen 119.

artikuluan xedatutakoa kontuan hartu behar da.
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itsasoan ura, Agiti kalan. Erliebea oso malkartsua da, ibilbide labur horretan erreka horiek
250 metroko desnibela gainditzen baitute.

Espazio hori interes naturalistikoko eremutzat jotzen da indarrean dauden Lurraldearen
Antolamendurako Artezpideetan. Dena den, Artezpide horietan aditzera emandakoaren
ildotik, Lurraldearen Zatiko Planek edo Udal Plangintzak hala ezartzen dutenean soilik
izango dute babes bereziko kategoria.

Eremu horren interesaren arrazoi nagusietako bat bi espezietako iratze makaronesikoen
presentzian datza (Woodwardia radicans eta Stegnogramma pozoi). Bi iratze horiek
hegoalderagoko latitudeetako berezko espezieak dira, eta tenperatura eta hezetasun
baldintza bereziei esker bizirik irauten dute bertan. Gainera, erreka horietan daude
hegoaldeko zuhaitz-igelaren ugalketarako enklabeetako batzuk, eta espezie hori
Arriskuan dauden Espezieen Euskadiko Zerrendan “desagertzeko arriskuan dagoen”
espezie gisa jotzen da.

B.- Atxulondo-Abalotz.

Espazio horrek honako udalerriko lursailak hartzen ditu: Andoain, Zizurkil, Aduna, Usurbil
eta Donostia. Donostiako udalerriari dagokio espazio horren ekialdeko muturra.

Oria ibaian urak ezkerraldetik isurtzen dituen Abalotz errekaren haran estuak osatzen du
espazioa. Erreka horrek Lasarte-Oria eta Andoain arteko korridore estuan isurtzen ditu
urak Oria ibaian. Oraindik kontserbazio-egoera bikainean dauden landaredi-orbanak ditu,
batez ere hariztiak eta haltzadiak. Haranaren hondoan eta errekaren amaierako artean,
Gipuzkoako zona horretan oso ohikoa ez den hedadura dute. Basoek ere baso-fauna
interesgarria dute, bisoi europarraren aipamenak egin dira, baina ezin izan dira azken
prospekzioetan berretsi.

4.2.- Plan Orokorraren proposamenak.

Plan Orokorrak Mendizorrotz eta Atxulondo-Abalotz errekek osatzen duten interes
naturalistikoko eremuak txertatzen ditu edukian, eta horien mugapena haren lurralde-eskalara
eta espazio horien lurralde-errealitatera mugatzen du.

Horiek guztiak hirigintza-antolamenduari gainjarritako baldintzatzaile gisa identifikatzen dira,
“C.1c. Interes naturaleko eremu” izendapenarekin.

Garrantzi Komunitarioko Leku horien esparrua, berriz, Plan Orokorreko “5. Planoak”
dokumentuaren “5.III Baldintzatzaile gainjarriak” planoan islatzen da.

Adierazitako eremuen hirigintza-erregimen orokorra eremu horiek beren baitan hartzen
dituzten zona globaletarako Plan Orokor honetan ezarritakoa da, eremuon berezko balioak
mantentzea eta begiratzea bermatzeko beharrezkoa den neurrian osatua eta/edo
berregokitua, indarrean dauden Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetan babes bereziko
antolamendu-kategoriarako horri buruz ezarritako irizpideen arabera.

Bestalde, eta baldintzatzaile horren mendeko lursailetan eragina izanik, erreserbak mugatzea
proposatzen da lurzoruaren ondare publikoari txertatzeko(1). Salbuespen horrek jabari

                                                          
(1) Horri dagokionez, besteak beste 2006ko ekainaren 30eko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legearen 119.

artikuluan xedatutakoa kontuan hartu behar da.



DONOSTIAKO HAPO.   “1.2 INGURUMEN IRAUNKORTASUNARI BURUZKO TXOSTENA” DOK.
Testu Bategina (Behin betiko onarpena: 2010/06/25)

PLAN OROKORRAREN BULEGOA

OFICINA DEL PLAN GENERAL

23

publikoko ondasunen izaera duten lursail eta errealitateetan du eragina (ibai-ibilguetan, eta
abar).

Nolanahi ere, erreserba horien mugapen eraginkorra eta ofiziala indarrean dagoen legerian
ezarritako irizpideetara egokitutako espedienteak formulatzearen baldintzapean egongo da
(eraginpean dagoen azaleraren mugapena; eraginpean dauden jabeen zerrenda; eta abar).

5.- Landaredi interesgarriko habitatak. Hiriko zuhaizti, parke eta lorategi
interesgarriak.

5.1.- Identifikazioa. Esku hartzeko irizpide eta helburu orokorrak.

Udalerrian landarediaren ikuspuntutik interesgarriak diren esparruak eta errealitateak
agertzeak justifikatu egiten du espazio horiek mantentzea eta babestea. Neurri aktiboa eta
positiboa izango da ingurumena, oro har, eta tokiko eta udalaz gaindiko biodibertsitatea
kontserbatzeko, babesteko eta hobetzeko, hiriaren ondare naturalaren eta kulturalaren parte
diren heinean.

Ikuspegi orokorretik, eta salbuespenak salbuespen, bi errealitate bereizi behar dira. Batetik,
jatorri naturaleko landaredi interesgarria eta/edo prozesu naturalen emaitzazko landaredi
interesgarria duten habitatak. Bestetik, giza esku-hartzeen ondorioz, hein handi batean
bederen, landaredi interesgarria duten esparruak eta errealitateak. Normalean, urbanizazio-
prozesuekin lotzen dira, hiriko lorategien eta parkeen antolamenduarekin eta gaikuntzarekin
lotzen direnak barne  –horietako batzuk ageriko balio historikoa dute–.

Kasu horietan guztietan, horien etengabeko murrizketak eta degradazioak areagotu egiten du
horiek babestearen komenigarritasuna.

Batik bat jatorri eta izaera naturala duten habitatei eta errealitateei dagokienez, ondoren
jasotzen den taulan  azaldutako landaredi-unitateak dira xede horrekin interesgarritzat jotzen
diren landaredi-unitateak. Taula horretan, European Nature Information System (EUNIS)
sistemako landaredi-unitateen identifikaziorako kodea eta legenda adierazten da, baita
Habitataren Arteztarauan(1) habitat interesgarrietarako edo lehentasunekoetarako definitutako
identifikazio-kodea ere.

EUNIS kodea EUNIS Legenda Hábitat
kodea*

B3.31 Angiosperma halofiloak dituzten erlaizak eta itsalabarrak 1230
C1.33 Ur eutrofiko iraunkorretan urperatutako uretako landaredia 3150
D2.3 Zingira azidofilo-esfagnaleak 7140
E1.26 Albitz-belardiak eta Mesobromiom belardiak 6210*
F4.231 Kostaldeko txilardiak, Erica vagans 4040*
G1.21(Z) Ur-bazterreko haltzadi eurosiberiarrak 91E0*
G1.62 Pagadi azidofilo atlantikoa -
G1.82 Pagadi/harizti azido atlantikoa -
G1.86 Baso azidofiloa, Quercus robur (haritza) nagusi duena. -
G1.91 Urkidiak -
H3.1 Kareharri silizeozko harkaitzetako landaredia 8220
H3.2 Oinarrizko harkaitzetako landaredia 8210

* Habitaten Arteztarauak lehentasunekotzat jotzen dituen habitatak. Albitz-belardien kasuan,
lehentasunekotzat jotzen dira “orkidea garrantzitsuak dituzten inguruneak”, eta halaxe gertatzen da
udalerrian dauden orbanetan.

                                                          
(1) 92/43/EEE Arteztaraua, 1992ko maiatzaren 21ekoa, habitat naturalen eta basafaunaren eta basafloraren

kontserbazioari buruzkoa.
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Era berean, landaredi-unitate horiek babesteko ondorioetarako habitat interesgarriak
identifikatzean, ondoren adieraziko diren bost iturriak eta/edo premisak batera eta koordinatuta
aintzat hartzearen ondorioz lortutako datuak eta informazioa hartu dira aintzat.

* Eusko Jaurlaritzak 2005. urtean landutako landaredi-maparen emaitzazko informazioa.
Mapa horrek European Nature Information System (EUNIS) sisteman ezarritako landaredi-
kategoriak hartzen ditu barnean.

* Kategoria horien barruan Europako Erkidegoaren mailan interesgarriak edo
lehentasunekoak diren habitatak hautatzea(1), baita bertako beste zuhaitz-formazio
interesgarriak ere (pagadiak eta hariztiak batik bat).

* 1995eko Plan Orokorrean barne hartutako zuhaiztiak babesteko aurreikuspenen araberako
aurreko informazioaren ebaluazio alderatua eta egiaztatua.

* Auditz-Akular-Landarro, Txomin Enea, Antondegi, Zubietako hipodromoa, Basozabal, eta
abarretan sustatutako berariazko plangintza-espedienteen ingurumen-ebaluazioari buruzko
azterlanen emaitzazko ondorioak.

* “Ondo kontserbatutako landaredia duten ertzak” espresuki aintzat hartzea. 1998ko
abenduaren 22an behin betiko onartu zen eta indarrean dagoen Euskal Autonomia
Erkidegoko Ibaien eta Erreken Ertzak antolatzeko Lurraldearen Arloko Planean (isurialde
kantauriarra) identifikatzen dira ertz horiek.

Alderdi berezi gisa, desagertzeko arriskuan dagoen flora (Armeria euscadiensis, Quercus
suber eta Stegnogramma pozoi) duten habitatak nabarmendu behar dira.

Bestalde, urbanizazio-prozesuekin batez ere lotzen diren giza esku-hartzeen ondoriozko
landaredi interesgarriko esparruak eta errealitateak identifikatzeko ondorioetarako, 1995eko
Plan Orokorraren katalogoaren barnean hartzen ziren hiri-izaerako parke, lorategi eta
zuhaiztiak hartzen dira erreferentzia gisa, betiere bidezkoak iritzi diren berregokitzapenak
sartzearen kalterik gabe.

5.2.- Plan Orokorraren proposamenak.

Aurreko atalean azaldutako xedeen eta irizpideen arabera, Plan Orokorrak interes berezia
duten habitatak, espazioak edo elementuak identifikatzen eta mugatzen ditu, eta
komenigarritzat jotzen du horiek babesteko neurri egokiak hartzea.

Errealitate horiek guztiak “C.1d. Landaredi interesgarriko habitatak. Hiriko zuhaiztiak, parkeak
eta lorategiak” hirigintza-antolamenduari gainjartzen zaion baldintzatzailearen bidez
identifikatzen dira, eta Plan Orokor honen “5. Planoak” dokumentuaren “5.III. Baldintzatzaile
gainjarriak” planoetan islatzen dira.

Baldintzatzaile horretan integratzen dira aurreko atalean aipatu diren izaera desberdineko bi
esparru motak, eta ondoren aditzera ematen diren erregulazio eta tratamenduko irizpideei
lotzea proposatzen da:

                                                          
(1) 92/43/EEE Arteztaraua, 1992ko maiatzaren 21ekoa, habitat naturalen eta basafaunaren eta basafloraren

kontserbazioari buruzkoa.
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A.- Jatorri eta izaera funtsean naturala duten habitatak eta errealitateak.

Horiek beren baitan hartzen dituzten zona globaletarako orokorrean planteatutako irizpide
orokorrekin arautzea eta tratatzea aurreikusten da, ondoren adierazten direnekin
berregokituta eta/edo osatuta:

a) Proposamen orokorrak:

* Babestu edo begiratu egin beharko dira esparru horiek eta, horien barruan, bertan
dauden landare-formazio interesgarriak, arreta berezia eskainiz erkidegoarentzat
interesgarriak eta/edo lehentasunezkoak diren habitatei.

* Horiek kontserbatzea, mantentzea eta/edo hobetzea erraztuko duten jardun
positiboak xede horrekin zehaztu eta gauzatu beharko dira.

* Esparru horien babes-zona 10 metroko eremu edo zerrenda batera hedatuko da,
haien kanpoko mugan kokatutako zuhaitzen edo zuhaitz-multzoen adaburuetatik,
edo, zuhaitzez bestelako formazioen kasuan, esparruaren kanpoko mugatik
neurtua.

* Oro har, esparruok begiratzearen ikuspegitik justifikatzen diren erabilerak eta
jardunbideak baimenduko dira.

* Plan Orokor hau garatzeko, biodibertsitatea balioz hornitzeko egokitzat jotzen diren
plan eta neurri espezifikoak, jendeari –oro har– zein kolektibo espezifikoei
zuzenduak (ikasleei, erabiltzaileei, etab.), zehaztu eta formulatuko dira.

* Ondoren azaltzen diren salbuespenen kalterik gabe, landare-formazio interesgarri
hauei zuzenean eragin diezaieketen jardunak saihestuko dira, eta inpaktu
txikiagoak sortzen dituzten aukeren alde egin beharko da beti.

b) Ordezko proposamenak eta/edo salbuespen gisakoak:

Adierazitako esparruetan dauden landare-formazioak babestea arriskuan jar ditzaketen
eta/edo horiek desagertzea ekar dezaketen jardunak baimentzeko, honako hauek
eskatuko dira modu osagarrian:

* Aldez aurretik justifikatzea planteatutako jardunen interes publikoa –
proiektatutako izaera hiritarreko jardunena barne– handiagoa dela eraginpeko
landare-formazioak begiratzeari dagokiona baino.

* Jardun horiek eraginpean hartzen dituzten landare-formazioetan sortzen dituzten
inpaktuak ebaluatzea.

Ebaluazio horren baitan, eraginpeko esparruaren eta landare-formazioen
azterketa eta/edo diagnostikoa egingo da, besteak beste honako alderdi hauek
jorratu edo kontuan hartuko dituena: haiei lotutako lurzoruen azalera; eraginpeko
baso-espezie interesgarrien kopurua eta horien ezaugarri kualitatiboak; eta
interesgarritzat jotzen den beste edozein zirkunstantzia.
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* Dagozkien neurri babesleak, zuzentzaileak eta/edo konpentsatzaileak zehaztea.

Zehazki, halako neurri konpentsatzailetzat hartuko dira eraginpeko eremuak eta
landare-formazioak berriekin ordezkatzea helburu dutenak. Honako irizpideak,
besteak beste, hartuko dira aintzat horiek zehaztean:

- Neurri materialak eta kualitatiboak:
. Irizpide orokor gisa, ezabatuko direnen antzeko ezaugarri kualitatiboak

dituzten landare-espezieen kopuru eta/edo azalera berdina leheneratuko
da gutxienez.

. Eraginpean daudenak ordezkatzeko landare-formazio berriekin lotu
beharreko lur-eremu berrien azalera, gutxienez, planteatutako jardunek
eraginpean hartutako lur-eremuen azaleraren berdina izango da.

. Salbuespen gisa, komenigarritzat jotzen bada, eta egin baldin badaiteke
behintzat, eraginpeko landare-formazioetako ale bereziak lekualdatu eta
(bir)landatu egingo dira.

- Adierazitako neurri material horiek gauzatzeko, espazio-izaerako honako
neurri hauek kontuan hartuko dira, besteak beste:
. Lehentasunez, egin badaiteke eta komenigarria bada behintzat, esku

hartzeko esparruaren beraren barruan eta/edo inguruetan gauzatuko dira.
. Hautabidez, aurreko konponbidea gauzatu ezin dela eta/edo komenigarria

ez dela justifikatzen bada, kasuan-kasuan eraginpean hartutako auzoaren
barruan kokatutako lur-eremuetan zein xede horretarako egokiak diren
udalerriko beste eremuetan gauzatuko dira.

. Lurzoru urbanizaezin gisa sailkatutako lur-eremuetan gauzatu behar
direnean, neurri horiek ekosistemak hobetzeko azpikategoriari dagozkion
"C11. Ingurumena hobetzeko esparruak" gainjarritako baldintzatzaileari
lotutako lur-eremuetan gauzatuko dira.

. Landare-formazio berriei lotutako lur-eremu berriak titulartasun publikokoak
edo pribatukoak izan daitezke.

- Aurreko neurriak gauzatzeko erabiliko diren lur-eremuak eta horien hirigintza-
sailkapena direnak direla ere, horiek ordaintzea eta, hala badagokio,
gauzatzea berezko urbanizazio-kargatzat joko da –garatzeko dagozkion
zuhaitz-formazioak ezabatzea eta ordezko berriekin konpentsatzea eskatzen
duen hirigintza-jardunaren urbanizazio-kargatzat–.

Karga hori honako moduren batean gauzatu ahal izango da:
. Neurri horiek gauzatzearen kostu ekonomikoa udalari ordainduta.
. Egungo landare-formazioak ezabatzea justifikatzen duten jardunen

sustatzaileak (edo sustatzaileek) ordainduta eta gauzatuta.
. Aurrekoak bateratzen dituzten konponbide mistoen bidez.

Dagozkien behin betiko erabakiak egungo landare-formazioak ezabatzea
dakarten jardunei buruzko proiektuak eta/edo hirigintzako eskubideak eta
kargak berdinbanatzeko proiektuak (beharrezkoak badira behintzat) lantzen
eta onartzen diren aldi berean eta/edo horien osagarri moduan hartuko dira.

- Adierazitako jardunek eraginpean hartzen dituzten lur-eremuak hiri-lurzoru edo
lurzoru urbanizagarri gisa sailkatuta badaude, dagozkien neurri
konpentsatzaileak zuzkidura publikoen arloko legezko estandarrak betetzeari
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lotutako neurrien –landarediaren inguruan planteatutakoak barne– osagarritzat
eta/edo horiei gehitu beharrekotzat joko dira.

- Horren osagarri, arestian adierazitako neurriak horien emaitzazko esparru
berriak, lehenago edo geroago, udalerriko habitat interesgarrien zerrendan
sartzeko beharrezkotzat jotzen diren bestelako neurriekin osatuko dira.

c) Normalean baldintzatzaile honi lotutako habitatak bereizita eta loturarik gabe
identifikatzen badira ere, zenbaitetan, elkarrekin bateragarriak direla irizten zaion
heinean, "C.2. Nekazaritza-balio handiko lurrak eta ustiapen estrategikoak"
gainjarritako baldintzatzaileari lotutako esparruen barruan integratzen dira.

Horrelakoetan, kontuan hartu behar da esparru global horien barruan gainjarritako
baldintzatzaile horietariko bakoitzari lotutako zati espezifikoa horietariko bakoitza
arautzen duen irizpideei loturik dagoela. Hori bai, egokitzat jotzen diren
koordinatzeko eta/edo bateragarri egiteko jarraibideak zehaztu beharko dira kasu
bakoitzean.

B.- Landaredi interesgarria duten esparruak eta errealitateak, jatorria neurri handi batean
urbanizazio-prozesuei loturik egon ohi diren gizakiaren esku-hartzeetan dutenak.

Hurrengo C idatz zatian aipatzen den plan bereziaren testuinguruan zehazten diren
irizpideen arabera tratatzea proposatzen da.

Egokitzat jo daitezkeen beste neurri batzuen eta bidezkotzat jotzen diren salbuespenen
eta/edo berregokitzeen kalterik gabe, komenigarritzat jotzen diren esparruak eta
errealitateak katalogoan integratzea edo aurreko "A" idatz zatian azaldutako baldintzei
lotzea proposatu ahal izango du plan horrek.

Plan hori lantzen ez den artean, esparru eta errealitate horiek 1995eko Plan Orokorraren
esparruan horientzat ezarritako baldintzei lotuko zaizkie, besteak beste ondoren
adierazten diren berregokitzapenekin.

Zehazki, 1995eko Plan Orokorraren katalogoko II. mailan sartutako esparru eta zuhaitz
multzo berezien kasuan, esku hartzeko lehentasunezko irizpidea elementuok behar
bezalako baldintzetan begiratzea izango da.

Salbuespen gisa, interes publiko handiagoa dutela justifikatu ondoren, elementu horiek
mantentzea arriskuan jarri eta/edo elementuok ezabatzea ekar dezaketen jardunak –hiri-
garapenak barne– baimendu ahal izango dira. Dena den, horiek baimentzeko
ezinbestekoa izango da dagozkien neurri zuzentzaileak eta/edo konpentsatzaileak
zehaztea. Eraginpeko esparruak eta elementuak benetan ordezkatzearen pareko izaera
eta iritsiera izango dute neurri horiek.

Irizpide horiexek aplikatzekoak izango dira 1995eko Plan Orokorraren katalogoko II.
mailan sartutako parke, lorategi eta zuhaizti bereziei dagokienez.

C.- Aurreko bi idatz zatietan azaldutakoaren osagarri moduan, Plan Orokor hau garatzeko,
hiriko landaredi interesgarria eta alor horretan garrantzizkoak diren esparruak eta/edo
espazioak antolatzeko eta babesteko plan berezi bat landu eta onartuko da.
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Plan horrek honako helburu hauek izango ditu, besteak beste:

* Hiriko landaredi interesgarria eta horri lotutako esparruak eta espazioak identifikatzea.

Testuinguru horretan, Plan Orokor honetan sartutako zerrenda berretsi, berregokitu
eta/edo osatu ahal izango du, eta garrantzi berezia emango die lorategi historikoei.

* Aipatutako landaredia eta adierazitako espazioak eta esparruak arautzeko eta
tratatzeko neurriak zehaztea, Plan Orokor honetan planteatutakoak garatzeko.

* Beren balioa kontuan harturik, hiriko katalogoan sartu beharko liratekeen esparruak
eta elementuak identifikatzea.

D.- Plan Orokor hau garatzeko sustatu beharreko ordenantzek aurreko proposamenak
osatzeko eta/edo garatzeko beharrezkotzat jotzen diren neurriak zehaztuko dituzte.

E.- Bestalde, eta baldintzatzaile horren mendeko titulartasun pribatuko lursailetan eragina
izanik, erreserbak mugatzea proposatzen da lurzoruaren ondare publikoari txertatzeko(1).

Nolanahi ere, erreserba horien mugapen eraginkorra eta ofiziala indarrean dagoen
legerian ezarritako irizpideetara egokitutako espedienteak formulatzearen baldintzapean
egongo da (eraginpean dagoen azaleraren mugapena; eraginpean dauden jabeen
zerrenda; eta abar).

6.- Fauna babesteko eremuak.

6.1.- Identifikazioa. Esku hartzeko irizpide eta helburu orokorrak.

Faunako espezie edo komunitate interesgarriak bertan agertzeagatik Donostiako udalerriko
zenbait eremu babestu eta zaindu egin behar dira. Eremu horiek gune garrantzitsuak dira
zenbait espezieren ugalketarako edo garrantzi handiko zonak dira haren biologiako beste
alderdi batzuetarako (larreratzea, migrazioa,...)

Plan Orokorrean honako bi motatako eremuak hartzen dira halakotzat:

A.- Lehenik, Arriskuan dauden Espezieen Euskadiko Zerrendan sartzen diren hiru animalia-
espeziekin lotzen diren eremuak edo espazioak, kudeaketa-planak onartuta dituztenak:
hegoaldeko zuhaitz-igela, muturluze piriniarra eta bisoi europarra. Arriskuan dauden
Espezieen Euskadiko Zerrendaren barruan gehieneko babes-kategoriarekin
(desagertzeko arriskuan) hartzen dira espezie horiek guztiak. Hauek dira espezie horien
ezaugarrietako batzuk:

* Hegoaldeko zuhaitz-igelaren kudeaketa-plana 1999ko azaroaren 10eko Foru Agindu
bidez onartu zen, eta ondoren zabaldu egin zen. 2006. urtean, espeziea ugaltzeko
enklabeen zerrenda eman zen argitara. Bertan, 16 enklabe jaso ziren, eta horietako 10
Donostiako udalerrian daude.

* Muturluze piriniarraren kudeaketa-plana 2004ko maiatzaren 12ko Foru Agindu bidez
onartu zen. Espezie horrentzat interes berezia duten eremuen artean daude Urumea
ibaia eta Landarbaso edo Epele erreka, Donostiako udalerrian.

                                                          
(1) Horri dagokionez, besteak beste 2006ko ekainaren 30eko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legearen 119.

artikuluan xedatutakoa kontuan hartu behar da.
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* Bisoi europarraren kudeaketa-plana 2004ko maiatzaren 12ko Foru Agindu bidez onartu
zen. Espezie horrentzat interes berezia duten eremuak bat datoz muturluze
piriniarrentzat adierazitakoekin.

B.- Bigarren, espezie bereziak edo babes-zerrendetan kontsignatutako fauna-komunitateak
(aurretik adierazitako espezieei interesa duten beste espezie batzuk gaineratzen zaizkie)
azaltzen diren hedadura adierazgarriko espazioak, zati batean aurrekoekin bat datozenak.
Espezie horiek babesteko baldintza egokietan tratatu eta babestu beharko dira espazio
horiek, ikuspegi orokorretik. Zehazki hauek dira espazio horiek:

a) Landarbaso eta Urdaburuko enklabeak.

Enklabe horiek dira, segur aski, udalerriko faunarentzat gunerik garrantzitsuenak.
Faunarentzat oso interesgarriak diren askotariko giroak daude enklabe horietan, batez
ere baso-faunari eta ibai-ibilguei lotzen zaizkienak.

Baso-faunari dagokionez, bertan modu egonkorrean agertzen dira zenbait espezi
katalogatu. Oso esparru menditsua da eta oso ondo konektatuta dago faunarentzat
interes handikoak diren beste espazio batzuekin, Euskal Autonomia Erkidegokoekin zein
erkidegoaz kanpokoekin.

Uretako faunari dagokionez, Urumea ibaiaren goi-tartea (Urdaburuko enklabean) eta
Epele edo Landarbaso errekaren ibilbidea (Landarbasoko enklabean) interes bereziko
eremuak dira desagertzeko arriskuan dauden bi espezieetarako, eta hala jasotzen da bi
espezie horien kudeaketa-planetan: bisoi europarra eta muturluze piriniarra.

Azkenik, jasoarazi behar da Urdaburuko enklabea Aiako Harriko Parke Naturalaren eta
Garrantzi Komunitarioko Lekuaren barruan sartzen dela. Era berean, Landarbasoko
enklabeak Garrantzi Komunitarioko Leku hori eta Parke Natural hori inguratzen ditu.

b) Hegoaldeko zuhaitz-igelaren ugalketa-enklabeen sistema.

Hegoaldeko zuhaitz-igela Gipuzkoan Mendizorrotz mendiaren inguruetan soilik agertzen
da, Donostia, Usurbil eta Orioko udalerrietan. Nolanahi ere, Arriskuan dauden Espezieen
Euskadiko Zerrendan “desagertzeko arriskuan” kategoriarekin katalogatutako espezie
horren populaziorik handienak Donostiako udalerrian kokatzen dira. Espezie horretarako
hautemandako ugalketarako 16 enklabeetatik, ondoren zerrendatzen diren 10ak daude
udalerri honetan: Goienetxe, Errotatxo, Pokopandegi, Munotxabal, Etxebeste, Egioleta,
Arrate, Egiluze, Errotaberri eta Etume.

Ugalketarako 10 enklabe horiek osatzen dute fauna-espezie horren babes esparrua.
Euskal Autonomia Erkidegoko Inguru Hezeak babesteko eta antolatzeko Lurraldearen
Arloko Planean ere hartzen dira barnean. Kontuan izan behar da espezie horren
biziraupena ez dela lortuko ugalketarako enklabeen babes hutsarekin. Nahitaezkoa
izango da enklabe horiek elkarri lotuta egotea populazioen bideragarritasuna
bermatzeko (korridore ekologikoen baldintzatzaile gainjarria hartu beharko da kontuan).

c) Uliako itsaslabarrak.

Udalerriko faunaren arloko garrantzi handiko gunea da, Gipuzkoako kostaldeko gunerik
nabarmenetako bat. Bertan hegazti habiagileen kolonia handia dago, eta gutxienez
Arriskuan dauden Espezieen Euskadiko Zerrendako 5 espezie badaude. Espezie
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horietako hiru (ekaitz-txoria, belatz handia eta ubarroi mottoduna) “bakan” kategoriaren
barruan daude. Gainerako biak (erroia eta kaio iluna) “interes bereziko” kategorian
sartzen dira.

Itsaslabar horiek Uliako Garrantzi Komunitarioko Lekuan hartzen dira barnean
(ES2120014 kodea).

d) Urumea ibaiaren azken tartea.

Gipuzkoako ibai nagusietako bat da. Bost arrain-espezie migratzaile potentzialen
populazio egonkorrak epe labur eta ertainera gara ditzakeen ibai bakarra da, Bidasoa
ibaia salbu –nagusiki Nafarroan garatzen dena–. Ibaiaren beraren eta haren
urbazterren baldintzak gaur egun egokienak ez diren arren, nabarmen hobetu da
egoera azken urte hauetan, batez ere egindako saneamendu- eta garbiketa-lanen
ondorioz. Bokaletik hurbilen dagoen tartea funtsezkoa zona bat da, ur gaziko eta ur
gezako  inguruneen arteko aldaketa eta egokitzapenerako eremua baita. Aldaketa hori
oso delikatua da arrain-espezie migratzaile guztientzat.

Gaur egun hiru arrain-espezie migratzaile agertzen direla egiaztatuta dago eta askoz
ere agerpen urriagoa duen beste batena, kolaka (Arriskuan dauden Espezieen
Euskadiko Zerrendan “bakan” kategoria duena). Era berean, ibaiaren uretan bizi diren
edo ertzetan dauden beste espezie batzuk ere badaude. Horien artean txirritxo txikia
nabarmentzen da (Arriskuan dauden Espezieen Euskadiko Zerrendan “kaltebera”
kategoria duena).

Faunarentzako beste babes-eremu batzuk ez bezala, Urumea ibaiaren behe-tarteak
gaur egun arazo serioak ditu eta garrantzitsuak izan daitezkeen mehatxuak: planteatu
den ubideratzea, hiri-hedapena, eraikitzen ari diren eta aurreikusi diren azpiegiturak.

Faunarentzako babes-eremuak identifikatzeak ez du esan nahi lurraldearen gainerakoan
komunitate interesgarririk ez dagoela edo babes-katalogoetan aintzat hartzen diren espezieak
ageri diren zonak ez daudela.

Eremu horiek babes-eremutzat ez jotzeak hiru arrazoi desberdin baina osagarriren mende
dago.

Batetik, Plan Orokor honetan bereizten diren beste baldintzatzaile gainjarri batzuetarako ere
aintzat hartzen diren espazioetan duten eragina. Egoera horretan dago, esate baterako,
Atxulondo-Abalotz ingurunea (interes naturaleko eremutzat hartzen dena).

Bestetik, aurreko 2. atalean aditzera emandako esparruen antzeko baldintzak eta ezaugarriak
ez izatea –ezaugarri espazialak zein globalak, faunaren ikuspegitik–. Egoera horretan daude,
esate baterako, Unanu-Añorgako haitzuloa eta haren ingurunea, potentzialtasun argia duena
zenbait saguzarretarako (quiropteroak), baina gaur egun kategoria horretan sartzeko behar
besteko baldintzarik ez duena.

Azkenik, espezie horietarako berariazko kudeaketa-planik ez izatea. Nolanahi ere, plan horiek
onartuz gero, horien mende dauden esparruak aztergai dugun baldintzatzaileari atxikiko
zaizkio, eta zabaldu egingo da horren mendeko esparruen zerrenda.
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6.2.- Plan Orokorraren proposamenak.

Aditzera emandakoaren ildotik, Plan Orokor honek udalerriko fauna-espezie eta -komunitate
berezienak mantentzeko eta hobetzeko esparru interesgarriak identifikatzen ditu:

* Interes faunistiko globala duten esparruak:
- Landarbaso eta Urdaburuko enklabeak.
- Uliako itsaslabarrak.
- Urumea ibaiaren azken tartea.

* Muturluze piriniarraren, bisoi europarraren eta hegoaldeko zuhaitz-igelaren kudeaketa-
planen eraginpean dauden eremuak.

Azken espezie horren eraginpean dauden eremuak osatu egingo dira eremu horien arteko
loturarako sarearekin eta/edo sistemarekin.  

Eremu horiek erregulatzeko eta tratatzeko aurreikuspenak "C.1e. Fauna babesteko eremuak"
hirigintza-antolamenduari gainjarritako baldintzatzaile gisa identifikatzen dira.

Plan Orokor honen “5. Planoak” dokumentuko “5.III Baldintzatzaile gainjarriak” planoetan
identifikatzen dira eremu horiek.

Oro har, eremu horiek, alde batetik, gai horretan indarrean dauden lege-xedapenetan
ezarritako aurreikuspenei –dagozkien fauna-espezieak kudeatzeko planak barne–, eta,
bestetik, beren baitan hartzen dituzten zona globaletarako ezarritako hirigintza-erregimena
arautzen duten zehaztapenei loturik geratuko dira, betiere ondoren adierazten direnekin
berregokituta eta/edo osatuta:

* Zorrotz begiratuko dira faunaren habitatak, bereziki babes handieneko kategorietan
katalogatuta dauden espezieenak, eta horien mesederako diren jardun positiboak eramango
dira aurrera.

* Katalogatutako espezieei edo komunitate interesgarriei zuzenean modu negatiboan eragin
diezaieketen jardunak saihestuko dira, eta horretarako inpaktu txikienak sortzen dituzten
aukerak bilatuko dira.

* Babes-eremu hauetan faunari modu negatiboan eragin diezaiokeen jardueraren bat egitea
ezinbestekoa bada, neurri babesleak eta zuzentzaileak areagotu egingo dira, eta sortutako
eragin kaltegarriak arintzeko neurri konpentsatzaileak ezarriko dira.

* Fauna balioz hornitzeko plan bat abian jarriko da, jendeari oro har zein kolektibo espezifikoei
zuzendua (ikasleei, erabiltzaileei, etab.). Plan hori independentea izan daiteke faunarentzat,
edo biodibertsitatearekin zerikusia duten beste gai batzuekin baterakoa izan daiteke.

Bestalde, eta baldintzatzaile horren mendeko lursailetan eragina izanik, erreserbak mugatzea
proposatzen da lurzoruaren ondare publikoari txertatzeko(1).

Nolanahi ere, erreserba horien mugapen eraginkorra eta ofiziala indarrean dagoen legerian
ezarritako irizpideetara egokitutako espedienteak formulatzearen baldintzapean egongo da
(eraginpean dagoen azaleraren mugapena; eraginpean dauden jabeen zerrenda; eta abar).

                                                          
(1) Horri dagokionez, besteak beste 2006ko ekainaren 30eko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legearen 119.

artikuluan xedatutakoa kontuan hartu behar da.
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IX.- NEKAZARITZA BALIO HANDIKO LURRAK ETA USTIAPEN ESTRATEGIKOAK.

1.- Identifikazioa. Esku hartzeko irizpide eta helburu orokorrak(1).

Nekazaritzarako balioagatik eta interesagatik aintzat hartuta, hiriko bi elementu edo
errealitatek eskatzen dute gure arreta.

Lehena udalerriko nekazaritza-balio handiko lurzoruek osatzen dute, jardunean dauden
nekazaritza-ustiapenekin lotzen direnek zein ez direnek. Lurzorurik emankorrenak dira, hau
da, ibai nagusiekin lotzen diren lurzoru alubialak, prozesu geomorfologiko ugarien ondorioz
sortuak. Lekuz aldatu ezin den ondare naturala da.

Bigarren elementua udalerriko nekazaritza-ustiapen estrategikoek osatzen dute. Guztira 28
ustiapen dira, udalerrian daudenen ustiapen guztien zati bat besterik ez.

Horrela, Gipuzkoako Foru Aldundiko Nekazaritza eta Ingurumen Departamentuaren 2003ko
nekazaritza-ustiapenen erroldaren arabera, udalerrian guztira 238 nekazaritza-ustiapen daude
erroldatuta, eta ustiapen horiek guztira 1.289 hektarea inguruko azalera hartzen dute.
Horrenbestez, aipatutako 28 nekazaritza-ustiapen estrategiko horiek guztizko ustiapenen %12
besterik ez dira.

Edonola ere, errolda horren ondoriozko datuak eta emaitzak behar besteko arretaz hartu
beharko dira. Izan ere, ez dira behar bezala egiaztatutako nekazaritzaren arloko irizpide,
printzipio eta helburuetan oinarritzen, eta ustiapenen arduradun bakoitzaren zuzeneko
adierazpenetan dute jatorria. Horrez gain, nekazaritza-ustiapen gisa kalifikatzen ditu halakotzat
jotzeko zalantzazko baldintzak betetzen dituzten ustiapenak, baldintza materialei eta/edo
titulartasunari erreparatuta.

Adierazitako kopurua errolda horren irizpideekin baino irizpide murriztaileagoekin finkatuz
gero, ustiapenen kopurua guztira 180 ustiapenetara murriztea ekar dezake. Horrenbestez,
aipatutako nekazaritza-ustiapen estrategiko horiek guztizko ustiapenen %16 izango dira.

28 ustiapen estrategiko horiekin lotzen diren lursailen guztizko azalera 293 hektareakoa izango
da. Era berean, jarduera nagusiaren izaerari erreparatuz gero, ustiapen horietako 18
baratzetara eta fruta-arboletara zuzentzen dira, eta gainerako 10ak abeltzaintzara.

Nekazaritza-balio handiko lursailek osatzen duten multzoa eta ustiapen estrategiko horiekin
lotzen direnak udalerriko ingurune naturalean daude barreiatuta; alabaina, azalerarik
nagusienak honako guneetan daude:

* Lau Haizeta. Oro har, baratzera, fruta-arboletara eta abeltzaintzara zuzentzen diren
ustiapenak dira.

* Urumearen ibarra. Bertako ustiapenak nagusiki baratzera eta fruta-arboletara zuzentzen dira.
Ingurune horretan gauzatzen ari diren eta gauzatzeko dauden azpiegitura-proiektuek
arriskuan jartzen dute lurzoru alubialen beraien integritatea eta bertan kokatzen diren
ustiapenen bideragarritasuna bera.

                                                          
(1) Epigrafe honetan azaltzen diren datuek eta irizpenek Plan Orokor honen Aurrerapenaren “I. Informazioa eta

diagnostikoa” liburuan sartzen diren honako bi dokumentu hauetan dute jatorria, hein handi batean: “Udalerriko
ingurune fisikoaren eta naturalaren diagnostikoa” eta “Nekazaritza-ustiapenen diagnostikoa”. Une honetan, eta
zehatz-mehatz ezagutzeko, dokumentu horietan adierazitakora jo beharko da.
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* Igeldo. Kasu honetan ustiapenak batez ere abeltzaintzara zuzentzen dira.

* Zubieta. Erabilera-ahalmen handia duen lurzoru alubialeko poltsa handi bat da, eta gaur egun
nekazaritzara zuzentzen da hein handi batean. Abeltzaintza-erabilera, ere, gertatzen da.

Udalerri honetan lursail horiek eta bertan garatzen diren ustiapenak bereziak eta
salbuespenezkoak direnez gero, lursail eta ustiapen horiek babestu egin beharko dira ondoren
azalduko diren proposamenen bitartez.

Nolanahi ere, eta nekazaritza-balio handiko lurzoruek eta nekazaritza-ustiapenek izaera
desberdina dutela-eta, bereizita tratatuko dira batzuk eta besteak.

Gauzak horrela, lehen kasuan, lurzorua bera eta haren nekazaritza-aberastasuna da arreta-
elementua, eta horiek mantentzea lurzoru horren etorkizunarekin berarekin lotuko da. Horretan
datza lurzoru horren zuzeneko babesa.

Horren aurrean, bigarren kasuan, nekazaritzako ekonomia-jarduera jada existitzean oinarritzen
da arreta. Horregatik, hain zuzen ere, ez da baztertzen jarduera hori ezabatzea interes
orokorreko zentzuzko arrazoiengatik. Jarduera mantentzea hiri-garapenak, komunikazio-
azpiegiturak eta abar gauzatzearen mende dago, hein handiagoan edo txikiagoan. Kasu
honetan, ustiapen hori babestu egingo da, baina lurzoruaz bereizita.

Une honetan, eta Landa Ingurunearen Garapeneko Departamentuak helarazitako
informazioaren arabera (2003ko kanpaina), honako da ustiapen estrategikoen zerrenda:

USTIAPENAREN (BASERRIAREN) IZENA

Agirretxe
Akular Loreak CB
Antondegi
Aristondo
Arkaitzaga
Bengoetxea
Bidarte
Bidarte [Eraunzeta]
Etxe Nahigarri
Goiaz Erribera
Goiaz Berri [AUNDI]
Goiaz Erribera
Gure Izarra
Irigoien
Kastillun
Katalinene
Lindaberri
Mateo Berri 25 (Martutene)
Munto Gorri
Okendotegi
Olatxo eta Olatxo Berri
Ondazarte
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Otaño
Pelegriñene
Pokopandegi
Unanue Berri
Urkigain Etxea
Zapatari Enea
Ubarburu (lursailak soilik)

Nolanahi ere, eta zerrendaren izaera kontuan izanik, gisa horretako zerrenda ez da inola ere
finkoa eta itxia, baizik eta irekia eta aldian behin eguneratua. Hori dela eta, egiten diren
eguneratzeen emaitzen arabera jardun beharko da unean une.

2.- Plan Orokorraren proposamenak.

Plan Orokorrak nekazaritza-balio handiko lursail horiek eta ustiapen estrategiko horiek aintzat
hartzen eta jasotzen ditu.

Batzuk zein besteak "C.2. Nekazaritza-balio handiko lurrak eta ustiapen estrategikoak"
hirigintza-antolamenduari gainjarritako baldintzatzaile gisa identifikatzen dira. Plan Orokor
honen “5. Planoak” dokumentuko “5.III Baldintzatzaile gainjarriak” planoetan islatzen da
nekazaritza-balio handiko lursail horien mugapena.

Baldintzatzaile horrek eraginpean hartzen dituen lur-eremuen hirigintza-erregimen orokorra,
bestalde, Plan Orokor honetan lur-eremu horiek beren baitan hartzen dituzten zona
globaletarako ezarritakoa da. Nolanahi ere, eremuon nekazaritza-balioa eta bertan dauden
nekazaritza-ustiapenak mantentzea eta begiratzea bermatzeko beharrezkoa den neurrian
osatu eta/edo berregokituko da. Besteak beste honako irizpide hauek aplikatzearekin lotuta
dago:

A.- Nekazaritza-balio handiko lurzoruak.

* Udalerriko nekazaritza-balio handiko lur-eremuen poltsa nagusiak eraginkortasunez eta
benetan babestea –ezin ordeztuzko ondare naturala eratzen baitute–, eta lurzoru horiek
aktibarazteko beharrezkoak diren neurriak zehaztea eta gauzatzea.

* Hiri-garapenek eta izaera bateko zein besteko azpiegiturek (bide-azpiegiturak,
trenbideak, hiri-zerbitzuak, etab.) adierazitako lurzoruen gainean izan ditzaketen
eraginak eta inpaktuak izendatuki eta zehatz-mehatz ebaluatzea, eta dagozkion neurri
babesleak, zuzentzaileak eta/edo konpentsatzaileak eraginkortasunez eta eragimenez
zehaztea.

Lur-eremu horiek ezabatzea bideragarria eta/edo komenigarria izan dadin, mota
horretako eraginak dakartzaten jardunek interes publiko handiagoa dutela justifikatu
beharko da.

* Adierazitako lur-eremuak begiratzea eta horien ingurunean plantea daitezkeen hiri-
garapenekin ahal den neurrian bateragarri egiteko beharrezkoak diren neurriak
zehaztea.

* Edozein arrazoi dela kausa, gaur egun duten kokalekutik lekuz aldatu behar diren
ustiapenak kokatzeko beharrei eta helburuei erantzun ahal izateko nekazaritza-balioa
duten lurzoruak sortu eta antolatzea.
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Horretarako, eta baldintzatzaile horren mendeko lursailetan eragina izanik, erreserbak
mugatzea proposatzen da lurzoruaren ondare publikoari txertatzeko(1).

Normalean baldintzatzaile horri lotutako habitatak bereiz eta loturarik gabe identifikatzen
badira ere, zenbaitetan, elkarrekin bateragarriak direla irizten zaion heinean, horien barruan
"C.1d. Landaredi interesgarriko habitatak. Hiriko zuhaiztiak, parkeak eta lorategiak"
gainjarritako baldintzatzaileari lotutako espazioak integratzen dira.

Horrelakoetan, kontuan hartu behar da esparru global horien barruan gainjarritako
baldintzatzaile horietariko bakoitzari lotutako zati espezifikoa horietariko bakoitza arautzen
duen irizpideei loturik dagoela. Hori bai, egokitzat jotzen diren koordinatzeko eta/edo
bateragarri egiteko jarraibideak zehaztu beharko dira kasu bakoitzean.

B.- Ustiapen estrategikoak:

* Egun dauden nekazaritza-ustiapen estrategikoak mantentzea eta bultzatzea, aktibo
soziala eta naturala eratzen baitute, eta paisaia eta bizimolde jakin bat konfiguratzen
duten elementuak baitira.

* Hiri-garapenek eta izaera bateko zein besteko azpiegiturek (bide-azpiegiturak,
trenbideak, hiri-zerbitzuak, etab.) adierazitako ustiapen horien gainean izan ditzaketen
eraginak eta inpaktuak izendatuki eta zehatz-mehatz ebaluatzea eta dagozkion neurri
babesleak, zuzentzaileak eta/edo konpentsatzaileak eraginkortasunez eta eragimenez
zehaztea.

Ustiapen horiek ezabatzea eta/edo lekuz aldatzea bideragarria izan dadin, mota
horretako eraginak dakartzaten jardunek interes publiko handiagoa dutela justifikatu
beharko da.

* Adierazitako ustiapenak begiratzea eta horien ingurunean plantea daitezkeen hiri-
garapenekin ahal den neurrian bateragarri egiteko beharrezkoak diren neurriak
zehaztea.

* Nekazaritza-ustiapen estrategikoekin lotzen diren lursailak udal-sustapeneko eta udalaz
gaindiko sustapeneko hiri-garapenen eta azpiegituren eraginpean egonez gero,
nekazaritza-ustiapen estrategiko horien  iraupena erraztea, baldin eta horien titularrak
hala nahi badute. Horretarako, ustiapen horiek udalerrian eta jatorrizko kokalekuaren
inguruetan mantentzeko baldintzak zehaztuko dira, betiere beren ahalmena eta
baldintzak ahalik eta gutxien murriztuta.

                                                          
(1) Nolanahi ere, erreserba horien mugapen eraginkorra eta ofiziala indarrean dagoen legerian ezarritako irizpideetara

egokitutako espedienteak formulatzearen baldintzapean egongo da (eraginpean dagoen azaleraren mugapena;
eraginpean dauden jabeen zerrenda; eta abar).
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X.- ITSASOKO ETA LEHORREKO JABARI PUBLIKOA ETA HORREN BABES ZONA.

1.- Sarrera. Esku hartzeko irizpide eta helburu orokorrak.

Kostaldea eta inguruko espazioak interes natural eta paisajistiko nabarmeneko espazioak dira,
baita hirigintza-intereseko espazioak ere. Giza biztanleria kostaldetik hurbileko lekuetan
metatzeko joera gero eta nabariagoa da planeta osoan. Zehazki, Gipuzkoan, biztanleriaren
%60 inguru bizi da kostaldetik 6 km-ra baino gutxiagora, eta zona horretan oso agerikoa da
biztanleriaren gehikuntza eta, ondorioz, hirigintza-sendotasun baliokidea. Hirien hedatzeko
bidezko nahiak eta ingurumena babesteko konpromisoak uztartzea  saihestu ezin den
zeregina da lurraldearen antolamendu modernoan. Hortaz, ezinbestekoa izan da legezko eta
arauzko bateria zabala sortzea. Horregatik guztiagatik, Plan Orokorra inspiratu duen irizpide
orokorra da kostaldeko espazioak gaur egungo baldintza ekologikoetan, gutxienez,
mantentzea eta, ahal izanez gero, ingurumen-mailan hobetzea eta herritarrek espazio horiek
baldintza egokietan erabil dezaten sustatzea.

Horretarako, indarrean dagoen legerian (1988ko uztailaren 38ko Kosta Legea, hainbatetan
aldatua, eta haren garapenean sustatuko 1989ko abenduaren 1eko Erregelamendua, hau ere
hainbatetan aldatua) zein indarrean dagoen Euskal Autonomia Erkidegoko Itsasertza Babestu
eta Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planean –2007ko martxoaren 13ko Dekretu bidez
onartuan– ezartzen diren irizpideak nahitaez bete beharreko erreferenteak dira.

Legeria hartan ezarritako irizpideen artean, arreta berezia merezi dute itsasbazterra eta
itsasoko eta lehorreko jabari publikoa, iragaiteko zona eta babes-zortasunaren mende dagoen
zona mugatzeko lineak identifikatzea eta irizpide horien eraginpean dauden espazioak
erregulatzeko eta tratatzeko erregimena zehaztea.

Era berean, salbuespenak salbuespen, eta bertan ezartzen denarekin bat eginik, Lurraldearen
Arloko Plan horretan ezarritako aurreikuspenak aplikatzekoak dira, besteak beste, kostaldeko
ertzetan eta itsasadarren ertzetan dauden lurzoru urbanizagarri gisa sailkatutako lursailetan
(lur gaineko urak babesteko ertzak izan ezik(1)). Testuinguru horretan, babes bereziko zonen
aurreikuspena eta mugapena nabarmendu behar da. Babes zorrotzeko eta babes
bateragarriko bi aldaerak eta ingurumen-hobekuntzako aldaera bereizi behar dira.

2.- Plan Orokorraren proposamenak.

Plan Orokorrak izendatuki aurreikusten du itsasoko eta lehorreko jabari publikoaren eta zona
mugakideen babesa eta zaintza. Ildo horretan, indarrean dauden arlo horretako xedapenetan
ezarritako irizpideetara egokitu beharko da (Kosta Legea eta haren garapenean sustatutako
xedapenak;  Euskal Autonomia Erkidegoko Itsasertza Babestu eta Antolatzeko Lurraldearen
Arloko Plana; eta abar).

Xede horrekin, “5. Planoak” dokumentuko “5.III Baldintzatzaile gainjarriak” planoan zein Plan
Orokor honen Arau Partikularrei txertatutako planoetan, honakoak identifikatuko dira:

* Itsasoko eta lehorreko jabari publikoko eta itsasbazterreko mugapenaren lineak, eta haren
babeseko zortasun-zona, arlo horretan indarrean dagoen legerian ezarritako irizpideen
arabera.

                                                          
(1) Ibilgu horiek gai horretan indarrean dagoen legerian zein 1998ko abenduaren 22an behin betiko onartu zen Euskal

Autonomia Erkidegoko Ibaien eta Erreken Ertzak antolatzeko Lurraldearen Arloko Planean (isurialde kantauriarra)
ezarritako irizpideetara egokituko dira.
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* Euskal Autonomia Erkidegoko Itsasertza Babestu eta Antolatzeko Lurraldearen Arloko
Planean mugatutako babes bereziko (zorrotzeko eta bateragarriko) zonak.

Zona horiek “5. Planoak” dokumentuko “5.II.1.1 Zonifikazio globala (udalerria)” planoan
identifikatzen eta mugatzen dira, lurzoru urbanizaezineko zona globalen izaera duten
aldetik. Plan Orokor honen “D.10 Babes bereziko landa-zona” tipologiako landa-zona
gobalean, hain zuzen ere, sartzen dira  Lurraldearen Arloko Plan horrek Igeldon
identifikatzen dituen babes bereziko zonak, “F.20 Jolas-eremu landatarren sistema
orokorra" landa-zona globalean (Mendizorrotzeko landa-parkea) barne hartzen direnak
izan ezik.

Aurreikuspenen multzo hori “C.3. Itsasoko eta lehorreko jabari publikoa eta horren bebes-
zona” hirigintza-antolamenduari gainjarritako baldintzatzaile gisa identifikatzen da, baita lurzoru
urbanizaezineko zona globaleko kasuetan ere.

Horrez gain, aurreikuspen horien guztien eraginpean dauden espazioak erregulatzeko eta
tratatzeko erregimena legeria horretan zein Lurraldearen Arloko Planean ezarritakoa da.

Bestalde, Lurraldearen Arloko Plan horretan bertan aintzat hartzen diren ingurumena
hobetzeko zonak (ekosistemak hobetzeko eremuen eta leheneratu beharreko eremu
degradatuen aldaeretan) dokumentu honetan bertan, XVIII. epigrafean, aipatu eta erregulatuko
dira.

Bestalde, eta baldintzatzaile horren mendeko lursailetan eta, zehazki, itsasoko eta lehorreko
jabari publikoaren mugan eta horrez kanpo daudenetan eragina izanik, erreserbak mugatzea
proposatzen da lurzoruaren ondare publikoari txertatzeko(1).

Nolanahi ere, erreserba horien mugapen eraginkorra eta ofiziala indarrean dagoen legerian
ezarritako irizpideetara egokitutako espedienteak formulatzearen baldintzapean egongo da
(eraginpean dagoen azaleraren mugapena; eraginpean dauden jabeen zerrenda; eta abar).

XI.- IBAI IBILGUAK ETA HORIEN BABES ERTZAK.

1.- Sarrera. Esku hartzeko irizpide eta helburu orokorrak.

Ibai-ibilguak eta inguruko espazioak lurraldearen geografia modu erabakigarrian modelatzen
duten elementuak izateaz gain, giza jarduera gehienak garatu diren esparruak izan dira, eta
hala izaten jarraitzen dute: bizitegi-eremuak, nekazaritza-zonak, komunikaziorako bideak,
indar motorraren sorrera, eta abar. Espazio horietan gertatu diren erabilerek ez dute beti
ingurumena errespetatu, eta, hala, ibaiek eta inguruko zonek isurketak, trazadura-aldaketak,
jatorrizko ekosistemen desagertzeak eta abar jasan behar izan dituzte.

Donostiako udalerrian Oiartzun, Urumea eta Oria ibaien unitate hidrologikoei dagozkien
hainbat tamainatako ibai-ibilguen sare trinkoa zabaltzen da.

Ibilgu horiek eta horien inguruak askotariko legezko xedapen ugarik babesten eta aztertzen
dituzte: 2000/60 Europako Esparru Arteztarauak, 2000ko urriaren 23koa; Uren Legeak,
2001eko uztailaren 20koa eta 2006ko ekainaren 23koa; Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaien

                                                          
(1) Horri dagokionez, besteak beste 2006ko ekainaren 30eko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legearen 119.

artikuluan xedatutakoa kontuan hartu behar da.
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eta Erreken Ertzak antolatzeko Lurraldearen Arloko Planak (isurialde kantauriarra), 1998ko
abenduaren 22ko Dekretu bidez behin betiko onartuak; eta abarrek.

Une honetan Uraren Esparru Arteztaraua ezartzeko lanak ari dira egiten (2000/60/EE
Arteztaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2000ko urriaren 23koa, uren
politikaren arloan jarduteko esparru komunitarioa ezartzen duena) Donostiako udalerrian
dauden bi mugape hidrografikoetan, hau da:

* Iparraldeko Mugape Hidrografikoa, II-III, haren organismo eskuduna Iparraldeko
Konfederazio Hidrografikoa da. Mugape horretan honako enklabeak sartzen dira:
Landarbaso eta Urdaburuko enklabeak (Urumearen unitate hidrografikoaren barruan) eta
Zubietako enklabea (Oriaren unitate hidrografikoaren barruan).

* Euskal Autonomia Erkidegoko Barne Arroen Mugape Hidrografikoa, haren organismo
eskuduna Eusko Jaurlaritza da. Mugape horren barruan sartzen da udalerriko gune
zentrala, Urumea eta Oiartzun ibaien unitate hidrografikoen artean dagoena.

Gaur arte, eta elementu garrantzitsuen moduan, Arteztarau horren 5. eta 6. artikuluei buruzko
txostenak jaulki dira. Horien artean sartzen dira:

* Arteztarauak hainbat ur-masetarako finkatutako helburuak ez betetzearen arriskuaren,
presioen eta inpaktuaren analisia.

* Zona babestuak erregistratzeko proposamena.

Proposamena aplikatzeko egutegiaren arabera, 2009ko abenduaren aurretik onartu beharko
dira Arroko Plan Hidrologikoak.

Esparru horretan, Donostiako udalerrian zona babestuen erregistroaren proposamenean
sartzen diren honako ur-hartuneak daudela nabarmendu behar da:

* Egioleta iturburua. Añarberen sistemaren barruan.
* Landarbaso I eta II iturburuak. Martindegi (Hernani) sistemaren barruan.

Horrez gain, 1998ko abenduaren 22ko Dekretu bidez onartu zen eta indarrean dagoen Euskal
Autonomia Erkidegoko Ibaien eta Erreken Ertzak antolatzeko Lurraldearen Arloko Planak
(isurialde kantauriarra) hiru osagairi erreparatuta babestea aurreikusten du: hirigintzaren,
hidraulikaren eta ingurumenaren osagaiei.

2.- Plan Orokorraren proposamenak.

Deskribatutako esparruan, Plan Orokorraren helburua da Donostiako udalerriko hiri-garapenak
ahalik eta talkarik txikiena izatea udalerriko ibai-sarearen integritatearekin eta ibilguen
morfologia errespetatzea, horiekin lotzen diren ekosistemak barne.

Hori dela eta, ibai-ibilguak eta horien ertzak bi mekanismo mota desberdin eta osagarriren
bidez tratatzea aurreikusten du.

Batetik, zonifikazio globalaren proposamenaren testuinguruan, izendatuki bereiziko ditu “D.40
Ibai-ibilguetako eta horien babes-ertzetako zona” globalak, hots, ondoren adierazten diren hiru
baldintzak betetzen dituzten ibai-ibilguek eta horien babes-ertzek osatzen dituztenak:
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* Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaien eta Erreken Ertzak antolatzeko Lurraldearen Arloko
Planean (isurialde kantauriarra) grafikoki identifikatutako ur-ibilguak izatea.

* Plan Orokor honek lurzoru urbanizaezin gisa sailkatzen dituen ertzak eta/edo ur-ibilguak
izatea –hiri-lurzoru gisa edo lurzoru urbanizagarri gisa sailkatuak zona horretan barne hartu
gabe–.

* Lurraldearen Arloko Plan horretan araututako hirigintza-osagaiaren arabera identifikatzea
babes-ertz horiek.

Bestalde, bereizi eta erregulatu egiten da “C.4 Ibai-ibilguak eta horien babes-ertzak” hirigintza-
antolamenduari gainjarritako baldintzatzailea. Baldintzatzaile horrek aurreko “D.40. Ibai-
ibilguetako eta horien babes-ertzetako zona” globalean sartuta ez dauden ur-ibilguetan eta
horien babes-ertzetan du eragina. Arlo horretan indarrean dagoen legerian zein 1998ko
abenduaren 22an behin betiko onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaien eta Erreken
Ertzak antolatzeko Lurraldearen Arloko Planean (isurialde kantauriarra) ezarritako babesteko
eta tratatzeko irizpideen mende izango dira zona horretan barnean hartzen ez diren ibai-ibilgu
guztiak, nahiz eta Lurraldearen Arloko plan horretan grafikoki identifikatuta ez dauden, eta
Plan Orokorrean duten hirigintza-sailkapena edozein izanik ere.  Horiek zehaztasunez
identifikatzeko zailtasunak direla eta, Plan honetan ez dira ibilgu eta ertz horiek grafiatzen.

Kasu horietan guztietan, gai horretan indarrean dagoen legerian eta Lurraldearen Arloko Plan
horretan eta, hala badagokio, aurreko xedapenen esparruan eta hiri-plangintzan ezarritakoa
izango da adierazitako ibilguetako eta horien babes-ertzetako tratamendu-erregimen orokorra.

Bestalde, Europako Esparru Arteztarau horren esparruan aurreko proposamenak osatu egingo
dira honako helburuekin, oro har, edo definitu beharko diren beste proposamen batzuekin,
berariaz:

* Hirigintza-garapen berriek ibilguetarako isurketei buruz dauden eta egongo diren arau guztiak
bete ditzaten zaintzea. Horretarako, ahaleginak egin behar dira etxeko hondakin-ur guztiak
edo parekagarriak saneamendu-sistemetan bil daitezen eta tratatzeko eta arazteko
guneetara bidera daitezen, euri-urak egoki kudea daitezen, ingurune hartzaileetan uraren
kalitatea ez narriatzeko sistemak sartuz, eta etxekoekin parekatu ezin diren industriako
isurketek tratamendu egokia izan dezaten.

* Hiri-hornikuntzako hartuneei beharrezkoa den babes-maila ematea.

* Ura aurrezteko neurrien alde egitea, eraikuntzetan, urbanizazioetan, espazio libreetan eta
abar ondasun publiko horren kontsumoa mugatzeko.

* Hirigintza-proposamen berrietan eta beste mota bateko proposamenetan ibaien
morfologiarekiko errespetuzko tratamendua sustatzea, Arteztarau berriaren 4. artikuluan
finkatutako ingurumen-helburua betetzearren. Nahitaez babestu beharko da ibai-morfologia.
Horrela, iragazkortasunerako trabak, estaldurak, ibilguen zuzenketak, garapen berrietan
azalera eraikigarria zabaltzeko edo hobetzeko ubideratze “prebentiboak” eta abar
mugatuko dira.

Bestalde, eta baldintzatzaile horren mendeko lursailetan eragina izanik, erreserbak mugatzea
proposatzen da lurzoruaren ondare publikoari txertatzeko(1).  Salbuespen horrek baldintzatzaile

                                                          
(1) Horri dagokionez, besteak beste 2006ko ekainaren 30eko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legearen 119.

artikuluan xedatutakoa kontuan hartu behar da.
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horren eraginpean dauden eta jabari publikoko ondasunen izaera juridikoa duten lursailetan
eta elementuetan du eragina. Horietara ez dira zabalduko erreserba haiek.

Nolanahi ere, erreserba horien mugapen eraginkorra eta ofiziala indarrean dagoen legerian
ezarritako irizpideetara egokitutako espedienteak formulatzearen baldintzapean egongo da
(eraginpean dagoen azaleraren mugapena; eraginpean dauden jabeen zerrenda; eta abar).

XII.- LURPEKO URAK.

1.- Sarrera. Esku hartzeko irizpide eta helburu orokorrak.

Uren politikaren arloan jarduteko esparru komunitarioa ezartzen duen 2000ko urriaren 23ko
2000/60 Europako Arteztarauak zehazten duenez, Erkidegoko estatuek lurpeko ur-masa guztien
hasierako zehaztapena egin behar dute, eta horietarako ezarritako ingurumen-helburuak ez
betetzearen arriskuak ebaluatu behar dituzte.

Donostiako udalerria, Zubieta, Urdaburu eta Landarbasoko enklabeak barne, honako lurpeko ur-
masen artean banatzen da:

*  Zumaia-Irun, Kostaldeko Katea jabari hidrogeologikoaren barruan, eta gune zentral osoa ia
hartzen duena. Osotasuna iragazkortasun txiki eta ertain artekoa da eta Kostaldeko Katean
ikuspuntu hidrogeologikotik interes txikien duten guneak hartzen ditu.

*   Oiartzun, Iparraldeko Antiklinoriaren jabari hidrogeologikoaren barruan, gune zentraleko
hegoaldeko mugan sartzen dena. Masa heterogeneoak dira, eta horietan sektore txiki
isolatu eta iragazkorrak daude iragazkortasun txikiko material tupatsuen artean.

*   Andoain, Iparraldeko Antiklinoriaren jabari hidrogeologikoaren barruan, eta haren parte dira
Zubietako enklabea  eta Urdaburuko enklabearen iparraldeko erdia. Oiartzungo lurpeko
masaren ezaugarri berak ditu.

*   Bortzirietako eta Kintoako gune paleozoikoak, jabari hidrogeologiko paleozoiko eta
granitoidearen parte da, Landarbasoko enklabea kokatzen da bertan. Materialen
iragazkortasuna oso txikia da, oro har.

Masa horiek guztiak 2. graduko gisa zehaztu dira(1), eta bertan sartzen dira “interes
hidrogeologiko nabarmen txikiagoko ur-masak (...) Tokian toki akuifero txikiak izan ditzaketen
iragazkortasun txikiko zonak dira (...)”.

Oro har, Donostiako udalerrian interes hidrogeologikoko ur-masak ez dauden arren, Plan
Orokorrean islatzen denez udalerrian lurpeko urak babesteko hainbat esparru daude, eta
horietan honako ezaugarrietakoren bat betetzen da:

* Akuiferoen poluzioarekiko urrakortasun handia duten eremuak.
* Arro nagusietako (Urumea eta Oria) akuifero alubial koaternarioetako eremu urbanizatu

gabeak.

                                                          
(1) Euskal Autonomia Erkidegoko esparru hidrografikoen zehaztapena. Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren

Uren Zuzendaritza (Eusko Jaurlaritza. 2005. urtea).
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Eremu horietako batzuk udalerriko landa-inguruneetan kokatzen dira eta beste batzuk hiri-
esparruetan. Horien berezitasunak justifikatu egiten du horiek tratatzeko neurri bereziak
zehaztea.

2.- Plan Orokorraren proposamenak.

Plan Orokorrak babestu beharreko lurpeko urak dituzten esparru horiek ezagutu eta jasotzen
ditu

Errealitate horrekin eta horren babesarekin lotzen diren aurreikuspenak “C.5 Lurpeko urak
babesteko esparruak” hirigintza-antolamenduari gainjarritako baldintzatzaile gisa identifikatzen
dira.

Esparru horiek Plan Orokorreko “5. Planoak” dokumentuaren “5.III Baldintzatzaile gainjarriak”
planoan islatzen dira.

Eremu horiek lurzoruaren erabileraren plangintzan behar bezala hartu beharko dira aintzat, eta
horiek egoki babesteko beharrezko neurriak hartuko dira kontuan, bai horiek mantentzeko bai
polui daitezen saihesteko.

Esparru horietan sartuta dauden lur-eremuak eraikitzeko eta erabiltzeko erregimena lur-eremu
horiek beren baitan hartzen dituzten erabilera globaleko zonetan kasuan-kasuan ezarritakoa
izango da, betiere honako alderdi hauetan osatua eta/edo berregokitua:

A.- Lurzoru urbanizaezin gisa sailkatutako lur-eremuetan eragina duten heinean, 1998ko
abenduaren 22ko Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko
Nekazaritzako Jardunbide Egokien Kodean ezarritako irizpideak izango dira
aplikatzekoak, kasu bakoitzean planteatutako helburuak kontuan harturik eta behar
bezala justifikatu ondoren, aplikatzeko desegokitzat eta/edo neurriz kanpokotzat jotzen
direnak izan ezik.

Kode horretan ezarritakoarekin bat etorriz, debekatuta dago lurzorura poluitzaileak isur
ditzaketen eta zuzenean edo zeharka lurpeko uren kalitatean eragina izan dezaketen
erabilerak ezartzea (simaurtegi berriak; minda-putzuak; lurperatze-hobiak; bizkarroiak
hiltzeko bainuontziak; poluitzaileak sor ditzaketen abeltzaintzako beste azpiegitura batzuk).
Erabilera horietarako ordezko kokalekuak bilatu beharko dira.

Beste kokalekuren bat aurkitzea ezinezkoa denean, erabilera horiek ezarri ahal izango
dira baldin eta:

* Beste aukerarik eta kokalekurik ez dagoela eta proposatutakoan ezartzea bideraezina
dela justifikatzen duen azterketa aldez aurretik egiten bada.

* Gai horretan eskumena duen erakundearen edo erakundeen baimena edo oniritzia
aldez aurretik lortzen bada.

* Dagozkien prebentzioko eta zuzenketako neurriak zehaztu eta, hala badagokio,
gauzatzen badira.

B.- Gaur egun dauden zein proposatu diren hiri-esparruetan (Zubieta edo Urumeako
ibarraren inguruak) neurriak ezarriko dira hondar-akuiferoak ahal den neurrian babesteko
eta urbanizatzeko jardueraren ondorioz poluzioa jasan dezaten saihesteko.

Horrez gain, 1998ko abenduaren 22ko Dekretu bidez behin betiko onartutako Euskal
Autonomia Erkidegoko Ibaien eta Erreken Ertzak antolatzeko Lurraldearen Arloko Planean
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(isurialde kantauriarra) ezarritako aurreikuspenak izango dira aplikatzekoak (aurreikuspen
horiek “2. Araudia” Liburuko “D.4. Higatzeko, irristatzeko eta akuiferoak poluitzeko arriskua
duten zonetako ertzetarako berariazko araudia” atalean barne hartzen dira).

XIII.- PAISAIA.

1.- Sarrera. Esku hartzeko irizpide eta helburu orokorrak.

Donostiako hiriak lurralde- eta paisaia-ingurune berezia eta, aldi berean, bikaina eta
pribilegiatua du, bai landa-inguruneko eta itsas inguruneko zenbait zatiri dagokionez, bai hiri-
inguruneko beste zati batzuei dagokienez, edo horiek guztiak hainbat ingurunetan bat egiten
duten guneei dagokienez.

Hiriaren erdialdeak eta osatzen duen paisaiak, baita erdialdetik ikusten denak ere, bategite
horren eredu gisa nabarmendu beharreko erreferenteak dira, salbuespenak salbuespen.
Nolanahi ere, aintzat hartu behar da hein handi batean giza “eraikuntza” osatzen duela, eta,
beraz, kalitate handiarekin, oro har, proiektatu eta gauzatu den naturaren artifizializazio handi
bati edo goitik beherako artifizializazio bati erantzuten diola.

Gisa horretako errealitateekin batera, hirian bategite desegokien adibideak ere agertzen dira.
Hiriaren ekialdea eta, zehazki, Altzako auzoa dira gisa horretako adibideak.

Testuinguru horretan, arlo paisajistikoko helburuak lortzeak –arlo horretan interes berezia
duten inguruneak identifikatzeak barne (gaur egun dauden balioak babesteko zein alderdi
negatiboak edo kaltegarriak zuzendu edo ezabatzeko) justifikatu egiten du arreta jartzea
ingurune naturalari zein hiri-inguruneari. Izatez, batak zein besteak merezi dute eta merezi
behar dute behar besteko kalitate paisajistikoa. Hori dela eta, honakoen gisako askotariko
errealitateek eta gaiek justifikatzen dute arreta hori:

* Balio paisajistiko berezia duten eta, aldi berean, arlo horretan urrakortasun handia duten
landa-inguruneak, betiere ikusgai dagoen hiriaren fatxada edo aurpegi berdea edo naturala
osatzen duten heinean, ikuspegi orokorretik.

Uliako eta Igeldo-Mendizorrotzeko Iparraldeko eta Hegoaldeko mazelek arreta berezia
merezi dute arlo horretan. Bi kasu horietan, Iparraldeko mazela hiriak itsasotik duen
irudiaren zati garrantzitsua den aldetik. Hegoaldeko mazela, bi kasuetan oraingoan ere, eta
batez ere mazelen zati batzuetan, hiriaren irudi berdearen eta naturalaren protagonista
nagusi den aldetik, hiritik bertatik ikusita zein kanpotik aintzat hartuta.

Esan daiteke balio paisajistikoen ondorioz zenbait espazio eta ingurune babestea 1995eko
Plan Orokorrean bertan ere hartzen zela aintzat –“D.100 Babes bereziko landa-zona”
deritzan zona globalen modalitate zehatzean integratzeko zenbait proposamenetan hain
zuzen ere–.

Ildo horretan, halaber, Plan Orokor berriaren Aurrerapenak zenbait ingurune eta espazio
natural babes paisajistikoko eta ekologikoko esparruetan barnean hartzea proposatzen
zuen.

Aipatutakoen gisako inguruneen garrantzi paisajistikoak justifikatu egingo du, bestalde,
ingurune horien kalitate paisajistikoa babestea eta/edo leheneratzea hiriaren interes
orokorreko berezko helburu gisa aintzat hartzeko aukera.
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* Ikusgai izateagatik, hiriko auzoen eta hiriaz kanpoko beste espazio edota udalerri batzuen
aurpegi edo fatxada berde edo naturalaren zati garrantzitsua diren urrakortasun paisajistiko
bereziko beste landa-ingurune batzuk.

San Marko, Ametzagaina, Antondegi, Letabide, eta antzeko beste muino eta/edo gain
batzuk eta horien inguruneak sartzen dira horien artean.

* Landa-ingurunearen gainerakoa –bertako berezko paisaia babestu eta/edo leheneratu
behar da, oro har–.

* Hiriaren hiri-paisaia osatzen duten hiri-inguruneak, hiriaren barrutik ikusten direnak zein
kanpotik ikusten direnak.

Batzuetan, ingurune horien (itsasaldea, Urgull eta Santa Klara uhartea eta Haizearen
Orrazitik Saguesera bitarteko pasealekua; Erdialdea, Gros, eta beste auzo batzuk, oro har
hartuta eta salbuespenak salbuespen) kalitateak eta hiriko paisaia orokorrean duten
protagonismoak justifikatu egiten du xede horretarako egokitzat jotzen diren neurriak
zehaztea.

Halaber, beste ingurune batzuen kalitate paisajistiko urriak edo kalitate horren gabeziak
(hiriaren ekialdea oro har; Añorga, Loiola eta Martutene, oro har; eta abar) justifikatu egiten
du helburu hori lortzeko beharrezkotzat eta gauzatzeko modukotzat jotzen diren neurriak
ahal den heinean zehaztea. Edonola ere, oso zeregin zaila da ingurune horretan jada
finkatuta dauden zatietan. Haatik, helburua horrek ingurune horietan planteatzen diren
esku-hartze berriekin lotzen diren helburuen parte izan beharko du.

Testuinguru horretan, une honetan urbanizazio-jardunen mende dauden hiriko esparruei
eta/edo etorkizunean urbanizazio-jardunen mende egotea aurreikusten den hiriko esparruei
arreta eta zaintza berezia eskaini beharko zaie. Ingurune horiek garatzeko eta gauzatzeko
aurreikuspenetan justifikatu egingo da kalitate paisajistikoa lortzeko neurri egokiak
txertatzea.

Horrez gain, gisa horretako alderdi bat hiriko “arkitekturaren” irizpide paisajistikoak eta,
azken finean, estetikoak sartzearen edo ez sartzearen komenigarritasunarekin lotuta egon
daiteke.

* Itsasertza, ingurune naturalean zein hiri-ingurunean luze eta zabal hartuta.

* Inguruneko paisaia osatzen eta baldintzatzen duten lurralde-elementuak, ingurune hori
okupatzen eta/edo zeharkatzen dutenak eta, oro har, protagonista aktibotzat eta
positibotzat jo behar direnak, landa-ingurunean behar bezala integratuz (ezaugarri
naturalak babestuta) zein hiri-ingurunean behar bezala integratuz (kasu bakoitzean
egokitzat jotzen diren neurrien bitartez, elementu horiek hiriko zuzkidura publikoen sarean –
espazio libreak, eta abar– txertatzea barne).

Ibaiei, eta horien artean Urumea eta Oria ibaiei eta Molinao gisako errekei, arreta berezia
eman beharko zaie arlo horretan.

* Paisaia osatzen eta/edo baldintzatzen duten elementu naturalak –espazio naturalek eta
landarediak  protagonismo berezia izan dezakete–.
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* Bide-komunikazioko eta trenbide-komunikazioko azpiegituren eraginpean dauden
espazioak eta inguruneak, ingurune naturala edo hiri-ingurunea zeharkatzen duten
tarteetan.

Azpiegitura horiek okupatzen eta/edo zeharkatzen duten ingurunearen paisaia osatzen eta
baldintzatzen dute, eta normalean modu negatiboan.

* Hiri-zerbitzuetako zenbait azpiegituren eraginpean dauden espazioak, inguruneak,
eraikinak, eta abar.

Antenen, eguzki-plaken, instalazio eta sare elektrikoen, eta beste mota bateko zerbitzuen
ondoriozko inpaktu paisajistikoei ere arreta berezia eskaini beharko zaie kalitate
paisajistikoaren alorrean.

Nolanahi ere, eta xede horrekin, arreta hori ingurune naturalera zein hiri-ingurunera
zabaldu beharko da. Izan ere, azken kasu horretan, eraikineko estalkiek –estalkietan
kokatzen diren antenak, eguzki-plakak eta abar barne– modu erabakigarrian baldintzatzen
eta osatzen dute hiriaren pasaia.

2.- Plan Orokorraren proposamenak.

Deskribatutako esparruan, Plan Orokorraren helburu zehatzen parte da hiriaren kalitate
paisajistiko egokia lortzea –hiria oro har hartuta zein haren zati desberdinetan–. Hori dela eta,
Plan Orokorrak ondoren azaltzen diren neurriak proposatzen ditu batera eta modu osagarrian.
Neurri horiei Planaren beste zati batzuetan paisaiaren alorrean zuzenean edo zeharka eragina
duten beste neurri batzuk gaineratu behar zaizkie. Hauek dira neurri horiek:

A.- Hiriko paisaiari buruzko berariazko azterlana edo proiektua landuko da, arlo horretan
behar besteko arreta eman behar zaien esparruak identifikatzeko, baita arlo horretan esku
hartzeko neurriak zehazteko ere.

Azterlan hori hiri-ingurunera zein ingurune naturalera hedatu beharko da. Aipatutako
alderdiez gain, hiriaren eta haren zatien “eraikuntzan” irizpide paisajistikoak eta, azken
finean, estetikoak sartzearen edo ez sartzearen komenigarritasuna ebaluatu beharko da.

B.- Ulia eta Igeldo-Mendizorrotzeko Iparraldeko eta Hegoaldeko mazelak, hiri-
ingurunearekiko mugara arte, balio paisajistiko bereziko esparrutzat joko dira, eta Plan
orokorrean bertan erregulatzen den “C.6 Babes paisajistikoko esparruak” hirigintza-
antolamenduari  gainjarritako baldintzatzailearen mende daude. Eragin-esparrua, berriz,
Plan Orokorreko “5. Planoak” dokumentuaren “5.III Baldintzatzaile gainjarriak” planoan
islatzen da.

Oro har, baldintzatzaile horri lotutako esparruak eraikitzeko eta erabiltzeko erregimena
esparruok beren baitan hartzen dituzten erabilera globaleko zonetan kasuan-kasuan
ezarritakoa izango da, aurrera eraman nahi diren erregimen horren araberako esku-
hartzeekin lotutako paisaiaren gaineko eraginak edo inpaktuak ezabatzea eta/edo
minimizatzea bermatzeko beharrezkoa den neurrian osatua eta/edo berregokitua.

Hori dela eta, hain zuzen ere, baldintzatzaile horri lotutako esparruetan aurrera eraman
nahi diren eraikuntzako esku-hartzeek eta beste izaera bateko beste esku-hartze batzuek
beren baitan hartu beharko dituzte, alde batetik, horiekin lotutako paisaiaren gaineko
eraginen eta paisaia babesteko helburuaren lorpenean duten eraginaren ebaluazioa eta,
bestetik, babesteko eta/edo emaitzazko inpaktuak zuzentzeko neurri egokiak.
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Arlo horretan aurreko A atalean aipatu den azterlan orokor horretan ezarritakoari zein hiri-
plangintzan eta Plan Orokor honen garapenean sustatu beharreko udal-ordenantzetan
ezarritakoari lotuko gatzaizkio.

C.- Itsasertza, hiriaren ingurune naturalean eta hiri-ingurune osoan, balio paisajistiko bereziko
esparrutzat joko da, eta Plan orokorrean bertan erregulatzen den “C.6 Babes
paisajistikoko esparruak” hirigintza-antolamenduari gainjarritako baldintzatzailearen
mende dago. Eragin-esparrua, berriz, Plan Orokorreko “5. Planoak” dokumentuaren “5.III
Baldintzatzaile gainjarriak” planoan islatzen da.

D.- Antondegi, Eskuzaitzeta, Artzabaleta, Auditz-Akular, Landarro, eta beste muinoetan
eta/edo gainetan eta horien mazeletan esku hartzeko irizpideak zehaztuko dira, horietan
planteatutako hiri-garapenen ondoriozko eragin eta inpaktu paisajistikoen ebaluazioaren
bitartez.

Horretarako, bidezko hirigintza-antolamenduko proposamenak zehaztean, komenigarritzat
eta beharrezkotzat jo da behar besteko kalitate paisajistikoa lortzeko helburua izendatuki
aintzat hartzea. Antolamendua zehaztea baldintzatu behar duten alderdietako bat izango
da, eta, hala, baztertu egingo dira definitutako antolamenduarekin lotzen diren eragin
paisajistikoak ondoren ebaluatzea ekarriko duten beste mekanismo batzuk.

Kasu horietan, garapen horien ondoriozko eraginei eta/edo inpaktuei eman beharreko
erantzuna honakoen gisako neurriak bereizita eta/edo batera eta modu osagarrian
zehaztearekin eta gauzatzearekin lotuko da:

* Landare-pantaila eta/edo planteatutako garapenak ezkutatzea.

* Garapen horien hirigintza eta arkitekturaren arloko kalitatea bermatuko duten neurriak
sustatzea eta nabarmentzea.

* Eraginpean dauden berariazko ezaugarrien eta baldintzatzaileen arabera egokitzat
jotzen diren beste batzuk.

E.- Urumea eta Oria ibaiei arreta berezia eskainiko zaie hiriko paisaian protagonismo berezia
duten edo izan behar duten lurralde-elementu diren aldetik. Horrez gain, gaur egun ibai
horiek dituzten balioak babesteko egokitzat jotzen diren neurri orokorrak eta berariazkoak
zehaztuko dira, baita horietan eragina duten edo eragina izan dezaketen inpaktu
negatiboak ezabatzeko, zuzentzeko eta/edo saihesteko neurri orokorrak eta berariazkoak
ere.

Neurri horiek aurreko A atalean aditzera emandako azterlan orokorrean edo ondorio
horretarako sustatu beharreko berariazko proiektuetan zehaztu beharko dira.

F.- Hiriko ibai-ibilguetan (Urumea eta Oria ibaietan, Molinao errekan, eta abar) eragina duten
hirigintza-proiektuak osatu beharko dira (plangintza, urbanizazio-proiektuak), eta
hirigintza-proiektu horiek eraginpean dagoen ingurunean dituzten eragin paisajistikoak
ebaluatu beharko dira, eta inpaktu horiek ezabatzeko eta/edo murrizteko gauzatu
beharreko neurriak zehaztu beharko dira.

Arlo horretan aurreko A atalean aipatu den azterlan orokor horretan ezarritakoari zein hiri-
plangintzan eta Plan Orokor honen garapenean sustatu beharreko udal-ordenantzetan
ezarritakoari lotuko gatzaizkio.



DONOSTIAKO HAPO.   “1.2 INGURUMEN IRAUNKORTASUNARI BURUZKO TXOSTENA” DOK.
Testu Bategina (Behin betiko onarpena: 2010/06/25)

PLAN OROKORRAREN BULEGOA

OFICINA DEL PLAN GENERAL

46

G.- Bide-komunikazioko eta trenbide-komunikazioko azpiegiturak antolatzeko eta gauzatzeko
proiektuak osatu egingo dira azpiegitura horiek ingurunean sortuko dituzten eragin
paisajistikoen eta akustikoen ebaluazioarekin eta inpaktu horiek ezabatzeko eta/edo
murrizteko gauzatu beharreko neurriak zehaztearekin.

Arlo horretan aurreko A atalean aipatu den azterlan orokor horretan ezarritakoari zein hiri-
plangintzan eta Plan Orokor honen garapenean sustatu beharreko udal-ordenantzetan
ezarritakoari lotuko gatzaizkio.

H.- Inpaktu negatiboak eragin ditzaketen hiri-zerbitzuetako azpiegiturak (antenak, eguzki-
plakak, instalazio eta sare elektrikoak,...) gaitu eta gauzatzeko proiektuak osatu egingo
dira azpiegitura horiek ingurunean sortuko dituzten eragin paisajistikoen ebaluazioarekin
eta inpaktu horiek ezabatzeko eta/edo murrizteko gauzatu beharreko neurriak
zehaztearekin.

Arlo horretan aurreko A atalean aipatu den azterlan orokor horretan ezarritakoari zein hiri-
plangintzan eta Plan Orokor honen garapenean sustatu beharreko udal-ordenantzetan
ezarritakoari lotuko gatzaizkio.

XIV.- KORRIDORE EKOLOGIKOAK

1.- Sarrera. Esku hartzeko irizpide eta helburu orokorrak.

Eusko Jaurlaritzak Euskal Autonomia Erkidegoaren mailako korridore ekologikoei buruzko
azterlana idatzi du. Bideratu eta onartu ez den arren, zentzuzkoa da une honetan aintzat hartu
beharreko erreferenteen artean sartzea. Azterlan horren helburua da faunaren balizko
mugimendurako korridore nagusiak definitzea Euskal Autonomia Erkidegoaren eskalan bertan
zein autonomia erkidegoaz harantzago. Azterlan horretan identifikatutako korridore
ekologikoen helburu nagusia ugaztunen espezieak dira.

Azterlan horretan Donostiako udalerriko honako esparruak hartu dira aintzat:

* Urdaburu. Azterlan horren barruan espazio/gune izaera du. Aiako Harria parke naturalaren
barruan sartzen da, eta Garrantzi Komunitarioko Leku izaera ere badu. Fauna ugari metatzen
den zona bat da.

* Landarbaso. Azterlan horren esparruan, Garrantzi Komunitarioko Lekuarekin lotzen den
“indargetze-eremuaren” izaera du.

Bi enklabe horien Hego-mendebalderantz Aiako Harria eta Aralarko espazioak/guneak lotzen
dituen eskualde-mailako korridorea abiatzen da.

Nolanahi ere, Plan Orokorraren ikuspegitik, komeni da aurrekoez bestelako eskala duten baina
korridore ekologikotzat hartzeko –aurrekoek baino eskala txikiagoan bada ere– interesgarriak
diren beste espazio batzuk ere kontuan hartzea.

Erreferente eta/edo eskala horiek guztiak batera kontuan izanik, honakoak bereizi behar
ditugu:
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A.- Eskualdeaz gaindiko eskala duten korridore ekologikoak.

Hasiera batean ez du ematen Donostiako udalerrian faunarako interes handiena duten
Urdaburuko eta Landarbasoko enklabeetako konektagarritasun ekologikoari eusteko
arriskua dagoenik. Plan Orokorreko proposamenek ere ez dute konektagarritasun hori
arriskuan jartzen, eta ez dira ezagutzen konektagarritasun hori alda dezaketen udalaz
gaindiko proposamenak. Errealitate hori, oro har, aplika dakieke enklabe horien inguruko
beste udalerri mugakide batzuetako espazioei ere.

B.- Eskualdeko eskala duten korridore ekologikoak.

a) Urumea ibaia da Donostiako espazio zentralaren eta alboko zonen arteko konexio
ekologikoko ardatz nagusietako bat. Hala ere, korridore potentzial horren
funtzionalitatearen gainean dauden balizko arrisku ugarien eraginpean dago. Lehenik,
ibaiak gaur egun azaltzen duen aldaketa handiko egoera eta haranaren hondoaren
artifizializazio handiaren eraginpean, Hernaniko lehen industria-poligonoetatik behera.
Bigarren, udal-proposamen ugarien (Txomin Enea, Antondegi eta abarreko hirigintza-
hazkundeak) zein udalaz gaindikoen eraginpean (bide-ardatza, trenbideak eta beste
udalerri batzuetako hirigintza-hazkundeak), eta, batik bat ibaia bera ubideratzeko egin
daitezkeen lanen eraginpean. Nolanahi ere, komeni da gogoeta komuna egitea eta
ekintza koordinatua bideratzea ibai-ibilgu garrantzitsu horren konektagarritasun
ekologikoa ez hipotekatzeko eta, ahal den heinean, hobetzeko.

b) Lau Haizeta parkeak udalerriko gune zentralaren ekialdeko zonako konektagarritasun
ekologikorako interesa izan dezakeen espazioa da. Aiako Harrirantz konexioa izan
dezake Txoritokieta eta Perurenako lepoaren bitartez. Haatik, gaur egun konexio hori
nolabait arriskuan dago abiadura handiko trena eta Donostiako bigarren ingurabidea
gauzatzeko aurreikusitako obrekin. Agerikoa da espazio horretan lehentasuna izan
beharko dutela konektagarritasuna narriatzea saihesteko neurri prebentiboek ez ezik
konektagarritasuna leheneratzeko neurri zuzentzaileek ere. Dena dela, neurri
zuzentzaile gehienak Donostiako udalerriaz kanpo oinarritu behar dira.

c) Fluxu ekologikoak leheneratzea interes handiko zeregina izango litzateke eta iritsiera
handikoa Mendizorrotzeko mendigunearen kasuan. Komunitate faunistikoetarako
mendigune txiki eta erakargarria da, baina gaur egun A-8 autobideak osatzen duen
oztopoaren eragozpen argia du. Izan ere, autobide horrek iragazkortasun-puntu urriak
ditu. Gainera, Bigarren Ingurabidearen lotunea ere gaineratu beharko zaio.  Espazio
horren udalerriaz kanporako konektagarritasuna azpiegitura horren baldintzapean
badago ere –oia osorik dago Donostiako udalerriaz kanpo–, komeni da eraginpean
dauden administrazio guztien baterako gogoeta egitea, konektagarritasuna ez
kaltetzeko eta, ahal den heinean, gaur egungo egoeraren aldean hobetzeko.

d) Oria ibaia da, jakina, Oria ibaiaren behe-arroko espazio metatuan dagoen balizko
korridore ekologikoetako bat. Espazio horretan konektagarritasun ekologikoko
mehatxuak errepikatzen dira, bai egungo egoerarekin lotzen direnak (ibai-espazioaren
egoera kaskarretik hasita), bai aurreikusten diren askotariko proiektuekin lotzen
direnak –Urumearen kasuan aipatutakoak–. Urumearen kasuan bezalaxe, arretaz ibili
beharko da proiektu eta jardun berriek egoera hori are okerragoa egin ez dezaten, eta
neurri positiboak ezarri beharko dira konektagarritasuna ahal den heinean
leheneratzeko.
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Oria ibaiaren behe-zona horretan, Atxulondo-Abalotzeko espazioaren konexio-balioa
guztiz zalantzaz kanpo dago. Espazio horrek norabide guztietan kokatutako beste
espazioen artean konexio-espazio gisa izan dezakeen etorkizuna hipotekatuko duten
arazo urri dago.

C.- Tokiko eskala duten korridore ekologikoak.

Udalerriaren gune zentralean dauden beste espazio batzuk ere garrantzi handia izan
beharko dute tokiko eskalako konektagarritasuna leheneratzeko edo hobetzeko. Zenbait
azpiegituren eta/edo hirigintza-garapenen ondorioz bereizita dauden eta faunarako
interesa izan dezaketen espazio horietako batzuk hauek dira:

* Mendizorrotz – Igara zona. Barne-eskalan, interes handikoa da hegoaldeko zuhaitz-
igelaren ugalketa-enklabeen arteko konexioa bermatzea.

* Unanue – Añorga zona.
* Loretoki – Oriamendi – Barkaiztegi zona.
* Lau Haizeta zona.
* Ulia zona. Konektagarritasun-arazo handienetakoa duen espazioa da.

Espazio horietan bi motatako helburu desberdinak baina, era berean, osagarriak plantea
daitezke.

Batetik, espazio bakoitzaren barne-konektagarritasuna bermatzea, aurretik azaldutako
irizpide orokorren bitartez.

Bestetik, alboko espazioekiko konektagarritasuna hobetzen saiatzea, lurralde osoak
ahalik eta iragazkortasunik handiena izan dezan.

2.- Plan Orokorraren proposamenak.

Plan Orokorrak korridore ekologiko horien existentzia, eskala desberdinetan, eta interesa
onartzen eta jasotzen du.

Horiek guztiak  “C.7 Korridore ekologikoak” baldintzatzaile gainjarri gisa identifikatzen dira.
Eragin-esparrua, berriz, Plan Orokorreko “5. Planoak” dokumentuaren “5.III Baldintzatzaile
gainjarriak” planoan islatzen da. Identifikazio hori batzuetan zehaztasunez egiten da
(Landarbaso, Urdaburu), eta beste batzuetan erreferentzia eta/edo adierazpen gisa.

Esparru horietan sartuta dauden lur-eremuak eraikitzeko eta erabiltzeko erregimena lur-eremu
horiek beren baitan hartzen dituzten erabilera globaleko zonetan kasuan-kasuan ezarritakoa
izango da, honako alderdi hauetan osatua eta/edo berregokitua:

* Sustatzen diren jardunek definitutako korridoreekin lotzen den konektagarritasun ekologikoa
begiratuko dute, haien eskala dena dela ere. Horretarako, lurzoruaren erabilerak (bereziki
faunaren mugimendurako mesedegarrienak: zuhaiztiak, palaxu bizidunak...), ur-masen
osotasuna eta elementu artifizialekiko tentsio-tarteetan egon daitezkeen pasabideak
(pasabide goratuak, biaduktuak, faunarentzako pasabide espezifikoak...) faunaren
konektagarritasunaren helburu hori lortzeko ahalik eta baldintzarik onenetan mantenduko
dira.
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* Jardunen batek konektagarritasun ekologikoa eta faunaren mugimenduak arriskuan jar
baditzake, bidezkoak diren neurri babesleak eta zuzentzaileak ezarriko dira eragina
minimizatzeko edo are ezeztatzeko ere.

* Konektagarritasuna berreskuratzeko sustapen aktiboa egingo da hura egoera larrienean
dagoen puntu edo eremuetan, betiere teknikoki egin badaiteke.

Bide-azpiegiturak, trenbide-azpiegiturak eta abar –egungoak zein aurreikusitakoak– behar
bezalako arretaz aztertuko dira gai honetan.

* Plan Orokor honetan grafikoki modu erreferentzialean eta/edo adierazgarrian identifikatzen
diren korridoreak beharrezkotzat jotzen diren azterketa eta/edo proiektu espezifikoen xede
izango dira. Arlo horretan esparru interesgarriak zehatzago mugatzea eta bertan esku
hartzeko neurriak modu konkretuagoan zehaztea izango da helburua.

XV.- URPEAN GERA DAITEZKEEN EREMUAK.

1.- Sarrera. Esku hartzeko irizpide eta helburu orokorrak.

Donostiako udalerriko hiri-zonen (bizitegi-zonen zein ekonomia-jardueretako zonen) zati handi
bat urpean geratzeko arriskuan dauden eremuetan kokatzen da. Oro har, egoera hori hiriaren
hiri-garapen baten ondoriozkoa da; izatez, hiri-garapen horiek ibai-ibilguetatik hurbil dauden
zona nolabait lauak okupatu dituzte, lurralde oso malkartsuan urbanizaziorako espazio egokiak
diren aldetik. Gauzak horrela, Urumea ibaiaren haranaren gisako haran handietako hondoak
ez ezik, munta txikiagoko beste ibai txikiago batzuen ertzak ere okupatu dira (Añorga, Anoeta),
baita Ulia mendiko hegoaldeko mazelatik behera egiten duen ibai-ibilgu txikien ertzak ere,
adibidez. Askotan, puntako emarietako urak husteko behar bestekoak ez diren egituren
bitartez estali izan dituzte ibilguak berak.

Emaitza bikoitza da. Batetik, ibaiek ur handiak ekartzen dituztenean kalteak eragiten dira
ondasun publikoen eta pribatuen gainean eta giza bizitzak galtzeko arriskua ere badago.
Bestetik, kostu handiko ubideratze-lanak egin beharko dira uraldien ondorioak kontrolatzen
saiatzeko. Dena dela, horrek kalte handiak (eta batzuetan itzulezinak) eragingo ditu ur-
ekosistemetan, eta, gainera, batzuetan lan horiek oso eraginkortasun mugatua dute.

Testuinguru horretan, eta urpean geratzeko arriskuen ikuspuntutik hiriko diagnostiko orokor
gisa, honakoa nabarmendu behar da:

A.- Urumearen ibarra.

Gaur egun urpean gera daitezkeen eremu handiak daude (baita 10 urteko birgertatze-
aldietarako ere), hala nola Gartziategiko meandroan, Martutene auzoan, Txomin Enean
eta Loiolako kuarteletan. Egindako obrekin eta berehala egingo direnekin, uholdeak
gertatzeko arriskua oso txikia da (500 urteko birgertatze-aldiko orbanaz kanpo) Loiolako
auzoan eta Loiolako Erriberetatik bokalerainoko tartean.

Eusko Jaurlaritza Urumea ibaiaren Hernanitik bokalera bitarteko ibilguaren eta haren
ertzen antolamenduari eta tratamenduari buruzko Azterlana ari da egiten. Testuinguru
horretan aipatutako hiri-eremu nagusi horiek urpean geratzeko arriskua ezabatzeko
zenbait proposamen planteatu dira. Proposamen horiek berariazko proiektuetan
zehaztuko dira, eta proiektu horietako batzuk berehala idaztea aurreikusi da.
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Zehazki, Loiolako Lorategi Hiria, Txomin Enea, Martutene, eta abarretan urpean
geratzeko arriskua ezabatzeko jardunak egin dira. Txomin Enearen kasuan, onartu den
hirigintza-garapena egokitu egin da agintaritza hidraulikoak gaur egungo hiri-zona eta
etorkizuneko garapena 500 urteko birgertatze-aldiko uholde-orbanaz libratzeko ezarritako
eskakizunetara. Ibilguaren gaineko jardunak mugatu egin dira inpaktua ahalik eta txikiena
izan dadin. Martutenen aurreikusten diren obrei esker, jada finkatuta dagoen auzo hori
urpean gertatzeko arriskuaz kanpo geratuko da.

B.- Oria ibaiaren ibarra.

Zubietako enklabean, urpean geratzeko arriskurik handiena duten eremuak Oria ibaiaren
ezkerraldean daude, Hipodromotik Donostiako udalerriaren amaiera bitartean.

Oro har, eraikin urri eta baserri sakabanatuak dituzten nekazaritza-erabilerako lursailak
dira. Eusko Jaurlaritzak 1995. urtean jada ubideratu egin zuen ibaia Brunet-etik
Txikierdiraino, eta, hortaz, gaur egun urpean geratzeko arriskua txikiagoa da duela urte
batzuk baino.

Plan Orokor honetan aurreikusten den garapen berrietako bat (Zubieta-Hipodromoa) Oria
ibaiaren urpean gera daitekeen zona batean kokatzen da zati batean.

C.- Udalerriaren gainerakoa.

Ez dago urpean gera daitezkeen eremuei buruzko kartografia ofizialik. Urpean geratzeko
arriskuak hauteman dira Igara errekaren ertzetan Ondarretaraino, Anoetan, Grosen edo
Uliako mazeletan.

2.- Plan Orokorraren proposamenak.

Plan Orokorrak onartzen eta jasotzen du hiriko zenbait zona urpean geratzeko arriskuaren
problematikaren eraginpean daudela, eta halaxe mugatuta daude Plan Orokorraren “5.
Planoak” dokumentuko “5.III.1 Baldintzatzaile gainjarriak” planoetan.

Eremu horiek “C.8. Urpean gera daitezkeen eremuak” hirigintza-antolamenduari gainjarritako
baldintzatzaile gisa identifikatzen dira.

Horrexegatik, hain zuzen ere, horiek guztiak lotu egin beharko zaizkie haien tratamendurako
indarrean dauden legezko xedapenetan ezarritako irizpideei (Uren Legea eta Kostaldeei
buruzko Legea, eta horiek garatzeko sustatutako xedapenak; Euskal Autonomia Erkidegoko
Ibaien eta Erreken Ertzak antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana (isurialde kantauriarra),
1998ko abenduaren 22ko Dekretuaren bidez behin betiko onartua; Euskal Autonomia
Erkidegoko Itsasertza Babestu eta Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana, 2007ko martxoaren
13ko Dekretuaren bidez onartua; eta abar).

Osagarri gisa eta, oro har, Plana honako esku hartzeko irizpideetara egoki dadin planteatzen
da:

* Egungo hiri-eremuetan dauden urpean geratzeko arazoei erantzutea, ekosistema urtarra
ahalik eta gehien errespetatzen duten neurriak zehaztuz, izendatuki eta lehentasunez
ahaleginduz zubiak, estaltzeak eta beteguneak bezalako oztopo artifizialak ezabatzen.
Jardun gogorrenak (bideratzea, zuzentzea, ibilgua zabaltzea, etab.) zentzuzko beste aukera
teknikorik eskaintzen ez duten zonetarako utziko dira.
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Horretarako, problematika hori behar bezala aztertu eta baloratuko da horretarako sustatzen
diren edo gai horretan eragina duten proiektu espezifikoetan. Izan ere, kasu bakoitzaren
baldintzatzaileak kontuan harturik, kasuak kasu egokitzat jotzen dituzten ekosistema urtarra
errespetatzeko neurriak proposatuko dituzte proiektu horiek.

* Hiriko garapen berriak, funtsezko azpiegiturak eta ekipamendu sentikorrak (irakaskuntza,
osasuna, polizia, suhiltzaileak...) 500 urteko birgertatze-aldirako urpean geratzeko arriskuaz
libre dauden zonetan kokatu beharko dira –gaur egun hala egonik zein proiektatutako
jardunak gauzatzearen ondorioz–.

* Ez dira baimenduko 1 km²-etik gorako arro isurleko ibilguen gaineko jardunak (bideratzeak,
trazaduraren zuzenketak edo aldaketak...) hiri-garapen berriak ezartzea ahalbidetzeko,
betiere gai horretan indarrean dagoen legerian horri buruz ezarritako irizpideen arabera
interes publiko handiagoko arrazoiak eta helburuak daudela egiaztatzen denean izan ezik.
Ur-ibilguetan, berriz, oztopo artifizialak (zubiak, estaldurak, presak...) ezabatzeko jardunak
onartuko dira.

* Ibai-ibilguetatik hurbil egiten diren hirigintza-garapen berrietan, ibaiak eta errekak hiri-paisaian
integratzen dituzten diseinuen alde egingo da, eta horien ertzetan urpean geratzeko arriskua
duten zonetan onar daitezkeen erabilerak ezarriko dira, betiere larrialdietan ohartarazteko
sistema egokiez hornituak: espazio libreak, aire zabaleko kirol-eremuak, nekazaritza-
eremuak, ahal bada behintzat, etab. Ibaitik hurbilen dauden eta, horrenbestez, urpean
geratzeko arrisku handiena duten zonak lehentasunez jatorrizko ekosistemak lehengoratzeko
eta erabilera publiko kontrolaturako erreserbatuko dira, betiere oso azpiegitura arinak erabiliz.

* Arlo horretan dauden datuak eta informazioak Urumea eta Oria ibaien ibarrei buruzkoak
direnez gero, berariazko azterlanen mende egongo dira hiriaren beste alde batzuetan
planteatutako hirigintza-garapenak, betiere problematika horren eraginpean egon
badaitezke (Molinao eta Añorga erreken ingurunea esate baterako).

Urumea ibaiaren ingurunean (Loiolako Lorategi Hiria, Txomin Enea, Antzita, Portutxo,
Sarrueta, Martuteneko Lorategi Hiria, eta abar), Oria ibaiaren ingurunean (Hipodromoaren
ingurua adibidez), eta abar planteatzen diren jardunak aditzera emandako irizpideetara
egokituko dira, baita arlo horretan Eusko Jaurlaritza egiten ari den azterlanen eta proiektuen
emaitzazko irizpideetara ere.

XVI.- INTERES GEOLOGIKOKO EREMUAK

1.- Sarrera. Esku hartzeko irizpide eta helburu orokorrak.

Interes geologikoko eremuak bat datoz, oro har, ezaugarri geologikoen edo geomorfologikoen
ondorioz interes zientifikoa, didaktikoa eta/edo dibulgatiboa duten espazioekin eta
elementuekin.

Honakoak dira halakotzat babestu eta nabarmendu beharreko izaera horretako eremuak:

A.- Kostaldeko zerrenda – Jaizkibel eta Uliako itsaslabarra (0203 kodea).

Donostiako udalerriari dagokion zatian eremua bat dator Ulia mendiaren kostaldeko tarte
oso malkartsu batekin. Bertako itsaslabarrek arras gainditzen dute 100 metroko desnibela.
Egiturazko izaera duten itsaslabarrak dira, kostaldeko linearekiko estratifikazio paraleloa
duten planoetan garatzen direnak eta malda morfologikoarekin bat datozen okerdurak
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dituztenak. Behe Eozenoko zohikatz-jatorriko materialez konfiguratuta dago, eta kareharri
hareatsuen, hareharri silizeoen eta lutiten alternantzia dezimetrikoez eta zentimetrikoez
osatuta dago. Oinarrian abrasio-markak daude eta albeoloetan meteorizazio-prozedura
orokortuak ageri dira. Zona horrek berezitasun eta kalitate paisajistiko handia du. Interes
zientifiko, didaktiko eta dibulgatibo handia du.

Eremuaren osotasunak guztira 744 ha du, eta horietatik 146 ha Donostiako udalerriaren
barruan daude.

Tamaina txikiko berariazko hiru esparru daudela nabarmendu behar da (guztiek batera
2,4 ha-ko azalera dute). Hiru esparru horiek interes geologikoko eremu gisa ere hartu dira
barnean, eta “marearteko zabalgune eta itsaslabarretako ertz” deritza (0204 kodea). Itsas
mailaren gainetik 50 metroko altueran dauden abrasio-maila garbiak dira, itsaslabarraren
ondoan daudenak. Bertan argi eta garbi ikusten da Jaizkibel formazioko material
hareatsuen berdinketa. Itsaslabarraren ertzean, halaber, forma albeolar konplexuak eta
bereziak eragiten dituzten meteorizazio-prozesuak hauteman daitezke. Interes zientifiko
eta didaktiko handia dute.

B.- Agiti hondartzako irristatzeak (0653 kodea)

Itsaslabarraren jarduerarekin lotzen diren zenbait irristatze garrantzitsu dira, eta
askotariko motatako formak dituzte (errotazionalak, lubiziak, higakinak, kolubialen
irristatzeak, eta abar). Perus erretegiaren inguruko “slump” irristatze errotazional handia
nabarmentzen da. Bertan, gisa horretako errestatzeen elementu tipiko guztiak
hautematen dira: orbain sekundarioa, errestatutako masa, irristatze-oina (Toe), eta abar.

Interes zientifiko, didaktiko eta dibulgatibo handia du.

Eremuak guztira 326 ha-ko azalera du.

C.- Orioko itsaslabarra – Agiti hondartza (0649 kodea)

Egitura geologikoak kontrolatutako itsaslabarra da. Zohikatz-material distalez osatuta dago,
baita itsasorako inklinazioa duen monoklinal bat eratzen duten itsaspeko abaniko sakonei
dagozkien pakete hareatsu lodien tartekatzeez ere.

Kalitate paisajistiko handikoa da eta interes zientifikoa, didaktikoa eta dibulgatiboa du.

Guztira 448 ha-ko azalera du, eta horietatik 124 ha Donostiako udalerriaren barruan daude.

2.- Plan Orokorraren proposamenak.

Plan Orokorrak interes geologikoko eremu horiek hartzen ditu aintzat eta “C.9. Interes
geologikoko eremuak” hirigintza-antolamenduari gainjarritako baldintzatzaile gisa identifikatzen
dira. Eremu horien mugapena, berriz, Plan Orokorreko “5. Planoak” dokumentuaren “5.III
Baldintzatzaile gainjarriak” planoan islatzen da.

Eremu horietan integratutako lursailen hirigintza-erregimen orokorra Plan Orokor honetan
integratzen diren zona globaletarako ezarritakoa da. Nolanahi ere, hirigintza-erregimen orokor
hori behar beste osatu eta/edo berregokitu egingo da dagozkien baldintzatzaile gainjarrien
eraginpean dauden espazioak eta/edo elementuak babesten eta/edo zuzentzen direla
bermatzeko –interes geologikoko eremuei dagozkien baldintzatzailea barne–.
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Zehazki, interes geologikoko esparru espezifikoak zehazteko, egokitzat jotzen diren azterketa
espezifikoak egingo dira. Azterketa horiek eremu horien barruan ezarritako irizpideetara
egokitutako tratamendu berezia eman behar zaien espazioak identifikatzeko eta mugatzeko
egingo dira, betiere horien balio zientifikoak, didaktikoak eta/edo dibulgaziozkoak
begiratzearen ondorioetarako, mota horretako eremuen multzoaren erakuskari eta/edo
adierazgarri moduan. Horrela, espazio horiek izango dira interes geologikoko berariazko
esparruak.

XVII.- EREMU AKUSTIKOAK

1.- Sarrera. Esku hartzeko irizpide eta helburu orokorrak.

Osasunean, herritarren bizi-kalitatean eta ingurumenean –naturalean zein hirikoan– eragin
negatiboa duen faktore bat den aldetik, behar besteko arreta eman behar zaio zaratari (poluzio
akustiko ere baderitza). Izan ere, ahal den neurrian ezabatu egin beharko da eta/edo harekin
lotzen den arazoa murriztu eta, hala badagokio, prebenitu beharko da.

Plan Orokor honetan identifikatu eta islatutako “C.10 Eremu akustikoak” baldintzatzaile
gainjarria, beraz, arlo horren inguruan oinarritzen da.

Horren helburua da arlo horrekin lotzen diren esku hartzeko irizpideak zehaztea. Horrek bi
helburu osagarri izango ditu: batetik, ingurumen-zarata sortzen duten erabilerak eta jarduerak
ahal den heinean bateragarri egitea giro baketsu eta lasaiaz gozatzeko legezko
eskubidearekin; eta, bestetik, neurri jakin batzuk zehaztea garraio-azpiegiturekin (bide- eta
trenbide-azpiegiturekin) eta inpaktu akustiko handienak sortzen dituzten jarduerekin lotzen den
zarata ezabatzeko eta/edo murrizteko.

Nolanahi ere, baldintzatzaile horrekin lotzen diren neurriak helburu hori lortzeko planteatutako
eta/edo planteatu beharreko neurrien zati txiki bat baino ez dira. Gauzak horrela, neurri horiei
ondoren aipatzen diren beste bi neurriak ere gaineratu beharko zaizkie gutxienez.

Batetik, Plan Orokorraren eta haren garapenean sustatu beharreko plangintzaren hirigintza-
kalifikazio globaleko zein xehatuko erregimena erregulatzen duen hirigintza-araudia bera
gaineratu beharko zaio, garrantzizko bi alderditan esku hartzeko oinarriak finkatzen dituen
heinean. Gauzak horrela, kasuak kasu eraginpean dagoen esparruaren hirigintza-
antolamendua zehaztean, haren osotasunaren zein hainbat zatien hirigintza-xedea
erabakitzen du, baita dagozkion hirigintza-garapenetarako egokitasuna edo desegokitasuna
ere. Era berean, erabilerak eta jarduerak baimentzeko oinarriak finkatzen ditu, eta horien
arteko bateragarritasuna edo bateraezintasuna zehazten du. Testuinguru horretan,
udalerriaren zona horietan garapen, erabilera eta jarduera jakin batzuk ezartzeko edo ez
ezartzeko erabakiek bidezko ebaluazioaren mende egon beharko dute, erabaki horiekin lotzen
diren eragin akustikoen ikuspegitik oraingoan ere.

Bestetik, ondoren aditzera ematen direnen gisako beste neurri batzuk gaineratu beharko
zaizkio: Administrazioek sustatu beharreko zarata-mapak egitea, batez ere bide-ardatz
nagusiei eta trenbideei dagokienez; mapa horietan zortasun akustikoko zonak mugatzea; zona
horien eraginpean dauden eremu urbanizatuetan sustatu beharreko ekintza-planak lantzea;
Administrazioek azpiegituren garapena eta/edo funtzionamendua inguruan ezarrita dauden
edo ezar daitezkeen erabilerekin eta jarduerekin bateragarri egiteko neurriak finkatzea; eta
abar.
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Arlo horretan indarrean dauden legezko xedapenek osatzen dute baldintzatzaile hori
formulatzeko esparrua, baita beste mota bateko neurriak ezartzeko esparrua ere. Legezko
xedapen horien artean honako hauek nabarmendu behar dira: 2003ko azaroaren 17ko
zarataren Legea; 2005eko abenduaren 16ko Errege Dekretua, aurreko legea garatzen duena
ingurumen-zarataren ebaluazioari eta kudeaketari dagokionez; 2007ko urriaren 19ko Errege
Dekretua, aurreko legea garatzen duena zonifikazio akustikoari, kalitate-helburuei eta emisio
akustikoei dagokienez; Eraikuntzako Kode Teknikoa eta haren garapenean sustatutako
xedapenak; eta abar.

Bestalde, Gipuzkoako Foru Aldundiaren errepide-sarearen barnean hartzen diren zenbait bide-
ardatzen zarata-mapa estrategikoak behin betiko onartu ziren 2008ko azaroaren 3ko Foru
Agindu bidez(1). Horrenbestez, mapa horiek Plan Orokor honen hasierako onarpenaren
ondoren eta berau jendaurrean jartzeko izapidearen ondoren onartu ziren. Hori dela eta, mapa
horien aurreikuspenak ez ziren aintzat hartu Plan horretan.

Ildo horretan, ADIFen trenbide-sarearekin lotzen den zarata-mapa estrategikoa 2008. urtearen
amaieran landu zen, eta gaur egun oraindik ez da onartu. Hori dela eta, mapa horien
aurreikuspenak ez dira aintzat hartu Plan horretan.

Azkenik, EuskoTrenen trenbide-sarearen inguruan ez da gisa horretako maparik egin.

Une honetan, eta hiri-plangintzan duten eraginari erreparatuta, legezko xedapen horietan
aintzat hartzen diren mekanismo eta aurreikuspen horietatik guztietatik honakoak, besteak
beste, nabarmendu behar dira:

* Eremu akustikoa: Administrazio eskudunak mugatutako lurralde-esparrua, kalitate
akustikoko helburu bera duena.

Hainbat motatako eremu akustikoak bereizten dira, horietako bakoitzean nagusi den
erabileraren arabera.

Modalitate horiek zehaztea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari dagokio, baina
oraindik ez dio zeregin horri ekin. Edonola ere, legezko xedapen horietan bereizten diren
modalitateak, gutxienez, hartu beharko dira aintzat.

* Kalitate akustikoko helburuak: poluzio akustikoari dagokionez une jakin batean eta espazio
zehatz batean (eremu akustikoan) bete behar diren baldintzak.

* Zarata-mapak: gaur egun dauden zein proiektatzen diren komunikazio-azpiegitura handien
eta metatzeen ondoriozko eragin akustikoak ezagutzeko eta ebaluatzeko egin beharreko
dokumentuak, baita arlo horretako iragarpenak egiteko eta, azkenik, ekintza-planen bitartez
neurri zuzentzaileak zehaztea ahalbidetzeko ere. Zarata-mapa horien zeregin
bereizgarrietako bat ondoren adierazten diren zortasun akustikoen mende dauden zonak
mugatzea izango da.

* Zortasun akustikoak: errepideko, trenbideko, airetiko eta portuetako garraio-azpiegituren
funtzionamendua edo garapena, batetik, eta azpiegitura horiek eragiten duten zarataren

                                                          
(1) 2008ko azaroaren 3ko Foru Agindu horren bitartez, Foru Aldundiak Gipuzkoako honako bide-ardatzen zarata-mapa

estrategikoak onartu zituen: “(…) AP-8 eta A-8 “Kantabrikoko autobidea”, N-I “Madril-Irun”, N-634 “Donostia-
Santander-A Coruña”, N-638 “Hondarribiko aireporturako sarbidea”, GI-131 “Andoain-Donostia, Hernanitik”, GI-627
“Gasteiz-Eibar (Maltzaga)”, GI-632 “Beasain-Durango, Kanpazarretik”, GI-2132 “N-I errepidetik (Errekalde) N-I
errepidera (Lartzabal), Astigarragatik”, GI-3401 “Oriamendira (Donostia)” eta GI-131-M “GI-131 errepidearen eta A-
8-5 autobidearen arteko lotunea (lehengo GI- 3401)”.
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eraginpeko zonan ezarrita dauden eta ezar daitezkeen lurzoruaren erabilerak, jarduerak,
instalazioak edo eraikuntzak, bestetik, bateragarri izan daitezen lortzeko zortasunak.

Azpiegitura horien funtzionamenduarekin edo garapenarekin lotzen diren lurraldearen
sektoreetan zein horien ingurunean izan dezakete eragina zortasun horiek –azpiegitura
horiek gaur egun daudenak zein proiektatutakoak izan–.

* Zortasun akustikoko zonak: zarata-mapetan mugatutako lurraldearen sektoreak. Bertan,
immisioek dagozkien eremu akustikoei aplikatzen zaizkien kalitate akustikoko helburuak
gaindi ditzakete, eta mugak ezarri ahal izango dira lurzoruaren erabilera batzuetarako,
jarduera batzuetarako, instalazio batzuetarako edo eraikuntza batzuetarako, betiere
horietarako ezarritako immisio-mugen balioak betetzeko, gutxienez.

* Ekintza-planak: poluzio akustikoaren arloan planteatutako helburuak lortzeko neurriak
zehaztea eta gauzatzea helburu duten planak, betiere horien beharra duten eremuetan edo
zatietan.

* Babes akustiko bereziko zonak: kalitate akustikoko helburuak betetzen ez dituzten
eremuetako edo horien zatietako zonak, betiere ingurumen akustikoa pixkanaka hobetzeko
zonako berariazko planen mende egon behar dutenak.

Horrez gain, aztergai dugun arloan honako beste bi erreferente hauek hartuko dira aintzat:
zaraten eta bibrazioen ondoriozko poluzio akustikoaren arloko udal-jardunaren ordenantza
erregulatzailea –udalerri honetako Udalak sustatua eta 2000ko urriaren 3ko ebazpen bidez
behin betiko onartua– eta 2004ko urrian landutako Donostiako Zarata Mapa –hau ere
Udalaren ekimenez garatua eta inolako izapiderik eta onarpenik izan ez duena–.

Dokumentu horien edukian oinarrituta, ondoriozta dezakegu gaur egun zarata-iturri nagusienak
honako hauek direla:

* A-8 autobidea eta saihesbidea.

* N-I errepidea (Zubieta inguruan eta Añorgako zeharkaldian, eta, aintzinako trazaduran,
Herrera eta Pasai Antxoko inguruetan).

* GI-131 errepidea (Antzieta eta Martutene pasealekuak).

* Hiri-bideak, hau da, hiriko sistema orokorreko sarean sartzen diren kaleek osatua, hala
nola: Tolosa hiribidea; Zumalakarregi hiribidea; Kontxa Pasealekua; San Martin kalea;
Urbieta kalea; Askatasunaren hiribidea; Hernani kalea; Boulevard zumardia; Easo kalea;
Prim kalea; Foruen pasealekua; Bizkaia pasealekua; Errondo pasealekua; Antso
Jakitunaren hiribidea; Madrid hiribidea; Zurriola hiribidea; Nafarroa hiribidea; Mirakruz
kalea; Ategorrieta hiribidea; Jose Elosegi hiribidea; Pasai San Pedro hiribidea; Herrera
pasealekua; Altza pasealekua; eta abar.

* ADIFen trenbidea eta tren-zerbitzua.

* EuskoTrenen trenbidea eta tren-zerbitzua.
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Aurreko iturriei indarrean dagoen establezimendu publikoen eta jolasezko jardueren
kokalekuak arautzen dituen udal-ordenantzan –2004ko otsailaren 24ko ebazpen bidez Udalak
onartutakoan– aurreikusten diren zona beteak gaineratu behar zaizkie(1).

Ordenantza horretan ezarritakoaren arabera zona bete gisa ulertzen da “bizitegi alde bat
baldin eta inguru horretako establezimendu publikoek eta jarduera sailkatuek 160 biztanleko
1eko  ratioa gainditzen badute eta, gainera, lokal horien ondorio metatuek sortzen dituzten
eragozpenen garrantzia zuzentze-neurri arruntez konpontzerik ez badago”.

Horrez gain proiektatuta dauden eta/edo gauzatzen ari diren komunikazio-azpiegitura berriekin
lotzen diren beste iturri batzuk:

* Urumeako autobia.
* Martutene-Ospitaleak-Saihesbidea (Anoeta) konexio-bidea.
* Abiadura handiko trenbide-sare berria, hiriraino, Atotxaraino hain zuzen ere, sartzen den

haren adarra barne.
* Zubietan, Bugati eta Zubietako herrigunearen artean, proiektatzen den hiribide berria.

Era berean, azpiegitura horien inguruetan dauden eta/edo proiektatzen diren hiriko esparruak
dira problematika akustikoaren eragin handiena duten hiriko esparruak.

2.- Plan Orokorraren proposamenak.

Ondoren, eta “C.10 Eremu akustikoak” baldintzatzailearen esparruan eta aipatutako legezko
xedapenen arabera, aurreko atalean azaldutako helburua lortzeko planteatzen diren esku
hartzeko proposamenak emango dira aditzera, baita proposamen horien oinarri diren
irizpideak ere:

A.- Eremu akustikoak mugatzea. Irizpideak eta proposamenak.

a) Eremu akustikoen barnean hartzen diren eta kanpoan geratzen diren lursailak.

Ondoren adierazten diren bi egoeretakoren batean dauden udalerriko lursail guztiak
sartzen dira eremu horretan.

Batetik, hiri-lurzoru gisa eta lurzoru urbanizagarri gisa sailkatutako guztiak.

Bestetik, komunikazioetako sistema orokorrera (errepideetara, trenbidera eta portuetara)
eta aurrekoei atxiki dakizkiekeen ekipamenduetara zuzentzen diren lurzoru urbanizaezin
gisa sailkatuak, eta espazio natural lasaiei atxiki dakizkiekeen babes bereziko beste
batzuk.

2007ko urriaren 19ko Errege Dekretuaren 5. artikuluan ezarritakoaren arabera, eremu
horietan ez dira sartzen lurzoru urbanizaezin gisa sailkatutako udalerriko gainerako
lursailak.

                                                          
(1) Ordenantza horretan adierazitakoari jarraituz, eta ordenantza horri buruzko 2006ko ekainaren 23ko Euskal

Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Epaiari jarraituz, honakoa da zona bete horien zerrenda:
* Parte Zaharra eta ekialdeko zabalpena, hau da, kaiak (kaia barne), Mari, Ijentea, Boulevard –pareak–, Erregina

Erregentea eta Salamanka kaleek eta Urgull mendiak osatzen duten perimetroa.
* San Bartolome kalea eta ingurukoak, hau da, San Bartolome kalea (izen bereko kaleska barne), Triunfo kalea –4,

6 eta 8 zk.- eta San Martin kalea –bakoitiak 43tik 61era bitartean–.
* Errege Katolikoak eta albokoak, hau da, Sanchez Toca kalea, Hondarribia kalea –48 eta 50 zk.–, Prim kalea –26,

28, 30 eta 32 zk.–, Moraza kalea –2, 4 eta 6 zk.–-, eta Urbieta kalera –bakoitiak 37tik 53ra bitartean–.
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b) Gaur egun dauden eremu urbanizatuak eta garapen berriak.

Errege Dekretu beraren 2. artikuluan ezarritakoari jarraituz, honako bi egoera hauek
bereizi dira:

* Gaur egun dauden eremu urbanizatuen barnean hartzen diren lursailak. Halakotzat
jotzen dira Errege Dekretu hori indarrean jarri aurretik jada urbanizatuta daudenak.

* Hirigintza-garapen berrien mende dauden esparruen barnean hartzen diren lursailak.
Halakotzat jotzen dira garapen horien eraginpean dauden lursail urbanizatugabeak
zein urbanizazioa berritzeko jardunen mende dauden lursail jada urbanizatuak.

Egoera batekin edo bestearekin lotzen diren kalitate akustikoko helburuak desberdinak
dira, eta zorrotzagoak dira bigarren kasuan.

c) Eremu akustikoen modalitateak.

Legezko xedapen horietan ezarritakoaren arabera, honako eremu akustikoko modalitate
hauek bereizten dira:

* Bizitegi-erabilerako eremu akustikoak.
* Industria-erabilerako eremu akustikoak.
* Aisialdiko eremu akustikoak (jolas-erabilerak eta ikuskizun-erabilerak).
* Hirugarren erabilerako eremu akustikoak.
* Osasun eta irakaskuntzako erabilerako eremu akustikoak.
* Komunikazioetako sistema orokorra (errepideak, trenbidea eta portuak) eta horrekin

lotzen diren ekipamenduak.
* Espazio natural lasaiak.

d) Eremu akustikoak mugatzeko proposamena.

Oro har, eremu akustikoak mugatzeko proposamena Plan Orokorrean planteatutako
udalerriko zonifikazio globaleko irizpideetara egokitzen da, eta horrexegatik, hain zuzen
ere, zonifikazio horren berezko eskalan egiten da.

Premisa horri jarraituz, eta lursailak eremu akustikoko modalitate batean edo bestean
barne hartzeko garaian, eremu bakoitzean nagusi den erabilera hartzen da
erreferentziatzat, eremu horietan bizitegiaz bestelako erabilerak egotearen eta/edo
baimentzearen kalterik gabe.

Testuinguru horretan, ondoren adierazten diren eremu akustikoak mugatzea planteatzen
da, aditzera ematen diren irizpideen arabera:

* Bizitegi-erabilerako eremu akustikoak.

Bat datoz 2007ko urriaren 19ko Errege Dekretuaren 5.1. artikuluan erregulatzen
diren “a” tipologiako eremuekin.

Horiek guztiak bizitegi-erabilerara zuzentzen dira lehentasunez, bertan beste
erabilera batzuk egotearen kalterik gabe.

Oro har, eta salbuespenen kalterik gabe, udalerriko zonifikazio globalaren esparruan
mugatuta dauden honako tipologietako zona globalek osatzen dituzte:
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- “A. Bizitegi-erabilerako zonak” hainbat aldaera tipologikoetan, ondoren aditzera
ematen diren salbuespenekin.

Batetik, eremu horien modalitatean ez dira sartzen Santo Tomas Lizeoarekin
lotzen diren lursailak, ezta haren inguruan dauden beste batzuk ere (“IB.10 Berio”
esparruan kokatuak), irakaskuntzako eremu akustiko mugakidean sartzen baitira.

Bestalde, eremu modalitate horren barruan sartzen dira industria-erabilera duten
“AL.05 Jolastokieta” esparruko lursailak, batik bat bizitegi-izaera duen bilbe baten
barruan kokatzen baitira.

- “F.10. Hiriko espazio libreen sistema orokorra".

Eremu kategoria horretan sartzen dira hiriko mota horretako espazio gehienak, ez
guztiak ordea. Izatez, eta salbuespen gisa, lehentasunez bizitegi-erabilera ez
duten inguruneetan kokatzen diren espazio libreko eremuetako beste modalitate
batzuetan sartzen dira –Miramongoak esate baterako–.

- “G.00 Ekipamendu komunitarioko sistema orokorra”, eremu akustikoetako beste
modalitate batzuetan barne hartzen ez diren suposizio guztietan. Oro har, eremu
modalitate horretan sartzen dira lehentasunez bizitegi-erabilera duten bilbeetan
kokatutako ekipamendu orokorrak.

* Industria-erabilerako eremu akustikoak.

Bat datoz 2007ko urriaren 19ko Errege Dekretuaren 5.1. artikuluan erregulatzen
diren “b” tipologiako eremuekin.

Horiek guztiak industria-erabilerara zuzentzen dira lehentasunez, bertan beste
erabilera batzuk egotearen kalterik gabe.

Oro har, eta salbuespenen kalterik gabe, udalerriko zonifikazio globalaren esparruan
mugatuta dauden honako tipologietako zona globalek osatzen dituzte:

- “B.10 Industria-erabilerako zona”.

Ez dira eremu modalitate horretan sartzen lehen aipatutako “AL.05 Jolastokieta”
esparruko industria-lursailak.

- “ZU.05 Bugati” eta “ZU.06 Merkabugati” esparruetako “B.20 Hirugarren sektoreko
erabilera” tipologiako zona globalak.

- “H.00 Zerbitzu-azpiegiturak”.

* Aisialdiko eremu akustikoak (jolas-erabilerak eta ikuskizun-erabilerak).

Bat datoz 2007ko urriaren 19ko Errege Dekretuaren 5.1. artikuluan erregulatzen
diren “c” tipologiako eremuekin.
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Ondoren adierazten diren hirigintza-esparruek osatzen dituzte:

- “AM.08 Anoeta” esparrua, lehentasunez kirol-erabileretara zuzendua. Eremu
modalitate horretatik kanpo geratu dira trenbide-erabilerarekin lotzen diren
esparru horretako lursailak.

- “AO.15 Jolas-parkea” esparrua.

- “MZ.04 Ilunbe” esparrua.

- “ZU.03 Katanbide” esparrua.

- “ZU.04 Hipodromoa” esparrua.

* Hirugarren erabilerako eremu akustikoak.

Bat datoz 2007ko urriaren 19ko Errege Dekretuaren 5.1. artikuluan erregulatzen
diren “d” tipologiako eremuekin.

Horiek guztiak hirugarren sektoreko erabileretara zuzentzen dira lehentasunez,
bertan beste erabilera batzuk egotearen kalterik gabe.

Oro har, eta ondoren aditzera emango diren salbuespenen kalterik gabe, udalerriko
zonifikazio globalaren esparruan mugatuta dauden “B.20 Hirugarren sektoreko
erabilera” tipologiako zona globalek osatzen dituzte eremu horiek:

Hona hemen salbuespen horiek:

- Eremu modalitate honetan ez dira sartzen “AO.15 Jolas-parkea” eta “IG.03
Akelarre” esparruak. Lehena aisialdiko eremu akustikoen artean sartzen da, eta
bigarrena espazio natural lasaien eremu akustikoan.

- “ZU.05 Bugati” eta “ZU.06 Merkabugati” esparruetako lursailak ere ez dira
barnean hartzen, industria-erabilerako eremu akustikoen modalitatean sartzen
baitira.

- Eremu akustikoen modalitate honetan sartzen dira irakaskuntza-erabilera duten
“AÑ.11 Eskibel” esparruko lursailak.

* Osasunaren eta irakaskuntzaren arloko eremu akustikoak.

Bat datoz 2007ko urriaren 19ko Errege Dekretuaren 5.1. artikuluan erregulatzen
diren “e” tipologiako eremuekin.

Ondoren adierazten diren hirigintza-esparruek eta lursailek osatzen dituzte:

- “AO.07 Unibertsitate Campusa, Iparraldea” esparrua, irakaskuntza-erabilera
duena.

- “EG.17 Mundaiz” esparrua, irakaskuntza-erabilera duena.

- “IB.03 Unibertsitate Campusa, Hegoaldea”.
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- “IB.11 Loistarain Berri” esparrua.

- “MZ.05 Osasun Hiria” esparrua.

- Santo Tomas Lizeoarekin lotzen diren lursailak eta haren inguruan daudenak,
“IB.10 Berio” esparruaren barnean hartzen direnak.

* Komunikazioetako sistema orokorra (errepideak, trenbidea eta portuak) eta horrekin
lotzen diren ekipamenduak.

Bat datoz 2007ko urriaren 19ko Errege Dekretuaren 5.1. artikuluan erregulatzen
diren “f” tipologiako eremuekin.

Oro har, eremu horiek “E.10 Bide-sistema orokorra” eta “E.20 Trenbide-sistema
orokorra” eta “E.30 Portu-sistema orokorra” erabilera globaleko zonek osatutako
eremuak dira. Horietan txertatzen dira:

- “IN.07 Baratzategi” esparruan proiektatutako eskualdeko suhiltzaile-etxearekin
lotzen diren lursailak.

- “IN.01 Marrutxipi” esparruko “G.00 Ekipamendu komunitarioa” zona globalaren
barnean hartzen diren lursailak.

* Espazio natural lasaiak.

Bat datoz 2007ko urriaren 19ko Errege Dekretuaren 5.1. artikuluan erregulatzen
diren “g” tipologiako eremuekin.

Honakoek osatzen dituzte:

- Landarbaso eta Urdaburuko enklabeetan sartzen diren lursailak.

- Atxulondo-Abalotz (Zubieta) interes naturaleko eremua.

- Igeldo-Mendizorrotzeko iparraldeko isurialdea edo kostaldeko isurialdea.

- Uliako iparraldeko isurialdea edo kostaldeko isurialdea.

Eremu akustiko horien guztien mugapena, berriz, Plan Orokorreko “5. Planoak”
dokumentuaren “5.III Baldintzatzaile gainjarriak” planoan islatzen da.

e) Eremu akustikoetako kalitate akustikoko helburuak.

Arlo horretan indarrean dauden legezko xedapenetan eta, zehazki, 2007ko urriaren 19ko
Errege Dekretuan –14. artikuluan eta hurrengoetan eta zortasun akustikoak arautzen
dituztenetan (7. artikuluan eta hurrengoetan)– ezartzen dira helburu horiek.

Era berean, indarrean dauden udal-ordenantzei eta/edo arlo horretan sustatu beharrekoei
jarraituko zaie.
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B.- Zarata-mapak, zortasun akustikoak eta ekintza-planak.

Arlo horretan indarrean dauden legezko xedapenetan ezarritako kalitate akustikoko
helburuak benetan eta eraginkortasunez lortu ahal izateko, honako beste neurri hauekin,
besteak beste, osatu beharko da eremu akustikoen mugapena:

a) Zarata-mapak landu beharko dira.

Komunikazio-azpiegiturei dagokienez, hiri honen kasuan eta azpiegitura horien
eskumenari eta titulartasunari erreparatuta, honakoek sustatu beharko dituzte mapa
horiek:

* Donostiako Udalak, haren titulartasuneko bideei dagokienez.

* Gipuzkoako Foru Aldundia, haren titulartasuneko errepideei dagokienez.
Azaldutakoaren ildotik, errepide horietako batzuen zarata-mapa estrategikoak jada
landu eta onartu dira.

* Eusko Jaurlaritza, portuari eta EuskoTrenen trenbideari eta zerbitzuari dagokienez.

* ADIF, haren titulartasuneko eta/edo eskumeneko trenbideari dagokionez.
Adierazitakoaren arabera, gaur egun dagoen trenbide-sarearen mapa estrategikoa
landuta dago, onartzeke dagoen arren.

Horrez gain, Udalak udalerri guztirako zarata-mapa sustatu beharko du, 100.000
biztanletik gorako populazio-metaketa osatzen duen aldetik. Ildo horretan, 2004.
urteko mapa eguneratzen den edo beste mapa bat egiten den hartu beharko da
aintzat.

Dena dela, mapa horiek guztiak egitean komeni da gutxieneko premisa bateratu
batzuk hartzea abiapuntutzat eta horiek guztiak ahalik eta koordinatuen egitea,
inkomunikazioak eragin ditzakeen arazoak saihestearren.

b) Zortasun akustikoko zonak mugatu beharko dira.

Zarata-maparen egiteko nagusietako bat da.

Zona horiek mugatzean, arlo horretan indarrean dauden legezko xedapenetan
ezarritakoari jarraitu beharko zaio(1). Edonola ere, eta Autonomia Erkidego honetan
zarataren alorrean sustatzen diren xedapenetan ezarriko denaren kalterik gabe,
mugapen horrek azpiegitura horietan eskumena duten Administrazioen berezko
egitekoa izan beharko luke, eta Administrazio horiek beraiek sustatu beharreko zarata-
mapetan egin beharko litzateke.

c) Ekintza-planak egin beharko dira.

Aditzera emandakoaren ildotik, plan horiek ezinbestekoak izango dira kalitate
akustikoko helburuak lortzera zuzendutako beharrezko neurriak zehazteko eta
gauzatzeko. Eta horretarako, emisore akustikoei (poluzio akustikoa sortzen duten

                                                          
(1) Arlo horretan, 2003ko azaroaren 17ko Zarataren Legean eta haren garapenean sustatutako xedapenetan

ezarritakoa hartu beharko da kontuan, baita aurrekoen garapenean Euskal Autonomia Erkidegoan sustatzen diren
xedapenetan ezarritakoa ere.
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azpiegiturei, jarduerei, makineriari, eta abar) kasuak kasu aplikatu beharreko neurri
zuzentzaileak definitu beharko dira.

C.- Babes akustiko bereziko zonak eta zonako planak.

Arlo horretan indarrean dauden legezko xedapenetan ezarritako irizpideen arabera landu
beharreko zarata-mapetatik –aurreko atalean aipatutakoetatik, hain zuzen ere– ateratako
ondorio zehatzen kalterik gabe, Udalak 2004. urtean landutako zarata-maparen edukia
erreferentzia egokia da udalerriko zenbait zonatan dagoen poluzio akustikoaren maila
ezagutzeko, baita kalitate akustikoko helburuak gainditzeagatik babes akustiko bereziko zonak
mugatzea justifika dezaketen zonak aintzat hartzeko ere. Izatez, halakotzat jotzen diren zonak
egonez gero, zona horietan berariazko planak egin beharko dira.  Horixe gerta daiteke
Infernua, Loiolako Erriberak, Txomin Enea, Txingurri Gaina, eta beste zona batzuetan, edo
zona horien ingurune jakin batzuetan.

Testuinguru horretan finkatu beharko dira eraikinen barne-espazio bizigarrietan aplikatzekoak
diren kalitate akustikoko helburuak gutxienez betetzeko beharrezko neurriak, baita dagozkien
eremu akustikoetan kalitate akustikoko helburuak betetzen ez dituzten esparruetan ere
(zortasun akustikoko zonetan, babes akustiko bereziko zonetan, eta abar)(1).

D.- Beste alderdi batzuk.

a) Hurrengo “b” atalean aditzera ematen denaren kalterik gabe, aurreko B eta C ataletan
aipatutako zereginak hiri-plangintzaz bereizita gauzatu beharko dira –Plan Orokor
honetaz bereizita ere–.

Dena den, mugatutako eremu akustikoei landu beharreko zarata-mapen emaitzazko
zortasun akustikoko zonak eta mapa horien emaitzazko beste ondorioak gainjarriko
zaizkie, eta, gauzak horrela, kasuak kasu dagoen problematika akustikoaren diagnostikoa
osatu ahal izango da.

Eta diagnostiko hori osatu egin beharko da hautemandako problematikari erantzun ahal
izateko beharrezko neurriak finkatzearekin –bai dagozkion azpiegiturak garatzearekin eta
gauzatzearekin batera(2), bai dagozkion ekintza planak formulatuta(3) (bi hiri-plangintzaren
bitartez(4)), baita modu osagarrian mekanismo horien guztien bitartez ere–.

Une honetan, eta adierazitakoaren arabera, izaera informatzailez eta horren inguruan
dagoen problematika hobeto ezagutzeko, 2004. urtean landutako zarata-maparen
emaitzazko ondorioetako batzuk hartzen dira erreferentziatzat. Plan Orokor honen “5.
Planoak” dokumentuko “5.III Baldintzatzaile gainjarriak” planoetan islatzen dira.

Horrez gain, testuinguru horretan, indarrean dagoen establezimendu publikoak eta jolas-
jarduerak kokatzeko udal-ordenantza erregulatzailean –2004ko otsailaren 24ko ebazpen
bidez Udalak onartutakoan– aurreikusten diren zona beteak hartu behar dira aintzat,
behar besteko arreta zehatzarekin.

                                                          
(1) Arlo akustikoan tratamendu berezia duten esparruak dira, hala nola honako xedapenetan aintzat hartzen direnak:

2003ko azaroaren 17ko zarata-mapari buruzko Legearen “18.2.b” artikulua eta haren garapenean sustatutako
urriaren 19ko Errege Dekretuaren “7.3” artikulua, zortasun akustikoen mende dauden zonei buruzkoak; Lege horren
20, 25 eta 26. artikuluak, babes akustiko bereziko zonei buruzkoak eta egoera akustiko bereziko zonei buruzkoak;
Errege Dekretu horren 10. artikulua; eta antzeko izaerako beste batzuk.

(2) 2007ko urriaren 19ko Errege Dekretuaren 23. artikuluan eta hurrengoetan, besteak beste, ezarritakoa izan beharko
da kontuan.  

(3) Errege Dekretu horren 10. artikuluan, besteak beste, ezarritakoa izan beharko da kontuan.
(4) Errege Dekretu horren 11. artikuluan, besteak beste, ezarritakoa izan beharko da kontuan.
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b) Edonola ere, aurreko “a” atalean azaldutakoaren kalterik gabe, Plan Orokor honetan
planteatutako hirigintza-garapen berriak gauzatzeko eta antolamendu xehatua zehazteko
jardunak osatu egin beharko dira kasuak kasu eta faseak fase beharrezkoak eta egokiak
diren zarataren arloko neurriekin.

Zehazki, eta problematika akustikoaren ebaluazioarekin eta gai horretan prozesu jarraitu
gisa esku hartzeko neurriak zehaztearekin lotzen diren zereginak abiapuntu izanik, Plan
Orokor honen garapenean –zehazki, dokumentu honetako hurrengo epigrafeetan
adierazitakoaren arabera arazo akustikoak hauteman diren esparruetan edo
azpiesparruetan– osatu egin beharko dira hiri-lurzoruetan eta lurzoru urbanizagarrietan
sustatu beharreko plangintza xehatua (plan bereziak eta plan partzialak) lantzeko lanak,
baita plan horien edukia ere. Honako alderdi hauekin besteak beste lotzen diren
aurreikuspen egokiekin osatuko dira lan horiek eta plan horien edukiak:

* Plan honetan biltzen diren eremu akustikoak identifikatzeko eta mugatzeko
proposamenak osatzearekin, baita aurreko A atalean aipatzen direnekin ere.

* Aurreko B eta C ataletan aipatutako mekanismoei dagokienez, kasuak kasu
komenigarritzat jotzen diren neurriak zehaztearekin eta abian jartzearekin.

Testuinguru horretan, eta beharrezkotzat jotzen den kasuetan, udalerriko zarata-
mapa orokorra eduki ezean, bide- eta trenbide-azpiegitura handien ondoriozko
eraginak ebaluatzeaz gain (zarata-mapa estrategikoak xede horretarako aintza
hartuta), eraginpean dagoen esparruaren edo azpiesparruaren berariazko zarata-
mapa landuko da. Mapa horien emaitzazko zenbatespenak osatu egingo dira B eta C
ataletan adierazitakoaren ildotik komenigarritzat jotzen diren esku hartzeko
neurriekin.

Gisa horretako aurreikuspenak zehazteak ez du eskatuko eta/edo justifikatuko plan berezi
eta partzial horiek ingurumen-inpaktuaren baterako ebaluazioaren prozeduraren eta
dagokion Azterlanaren mende jartzea. Izan ere, Plan Orokorraren eta horren
aurreikuspenen ingurumen-ebaluazioa garatzeko eta osatzeko prozesutzat hartuko da,
indarrean dagoen ingurumen-inpaktuaren baterako ebaluazioaren prozedura arautzen
duen 2003ko uztailaren 22ko Dekretuan aditzera emandakoaren ildotik.

Horrenbestez, Dekretu horretan ezarritakoari jarraituz, aurreikuspen horiek Plan honek
zehazten dituen esku hartzeko irizpideak eta norabideak direla uler daiteke eta ulertu
behar da. Izan ere, Plan honen garapenean sustatu beharreko lerrun txikiagoko beste
plan batzuek dagozkien esku hartzeko proposamenak zehaztu beharko dituzte zenbait
alderdiri dagokionez. Alderdi horien artean daude “plangintza-prozesuko hurrengo fasean
aztertu beharreko alderdiak” eta/edo hirigintza-prozesuaren hurrengo faseetan argitu
beharreko “zailtasunen eta ziurgabetasunen” eraginpean dauden beste alderdi batzuk
(Dekretu horren Eranskineko “5.2.2.11”, “6.3.7”, “7.6”, etab.).
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XVIII.- INGURUMENA HOBETZEKO ESPARRUAK

1.- Sarrera. Esku hartzeko irizpide eta helburu orokorrak.

Ingurumena hobetzeko esparruetan sartzen diren espazioen artean bi modalitateko espazioak
daude, horien izaerari eta ezaugarriei erreparatuta:

* Baso degradatuak, sastrakadi-zonak eta lurzoru marjinalak, betiere balio natural
handiagoko eremuen barruan edo alboan egoteagatik kalitate maila handiagoetarantz
bilakatzea onuragarria dela ulertzen denean.  Espazio horien artean daude indarrean
dagoen Euskal Autonomia Erkidegoko itsasertza babesteko eta antolatzeko Lurraldearen
Arloko Planean mugatutako ingurumena hobetzeko zonak.

* Jardun antropikoen ondorioz degradatuta dauden zonak, sortzen duten ikus-inpaktuaren
leheneratze-jardunak behar dituztenak. Zona horietan gaur egun dauden harrobiak sartu
dira –jardunean daudenak zein bertan behera utzi direnak–, baita zabortegiak ere –
jardunean daudenak zein ez daudenak–.

Horrenbestez, interesgarria da baldintzatzaile gainjarri hori aurreikustea, eta honako bi
kategoria hauek kontuan hartzea:

a) Ekosistemak hobetzeko eremuak (IH1): espazio hauek ekologia, ingurumen eta/edo
paisaiaren aldetik balioa edukita ere, hainbat mota eta mailatako aldaketa antropikoak izan
dituzte, baina itzulgarriak dira.

Horien artean daude ekintza antropikoen ondorioz (suteak, ebaketak) bertako basoaren
degradazio-egoeran dauden sastrakadi kantauriarreko zonak, haltzadiak eta beste formazio
batzuk.

Horien barruan lehentasuna eman zaie irizpide hauetako bat edo gehiago betetzen dituzten
esparruei:

* Hedadura handiko orbanak.
* Landaredi interesgarria duten orban mugakideak.
* Etorkizunean korridore ekologikoen tokiko sarea osatzeko aukera izan dezaketen zonak.
* Interes paisajistikoko zonetan daudenak.

b) Eremu degradatuak (IH2): ekintza antropikoak degradatutako eremuak dira, aurreko
kategoriakoak baino lehengoratzeko ahalmen eta ingurumen balio txikiagoak dituztenak eta
degradazio-maila handiagoa dutenak.

Betelanetako eremuak, harrobiak, zabortegiak eta abar sartzen dira.

Harrobien eta antzekoen baldintzatzaile hori txertatuta, erantzun egiten zaio indarrean
dauden Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetan “erauzpen-jardueren eraginpean
dauden zonak” plangintzan zehazteko ezarritako aginduari.

2.- Plan Orokorraren proposamenak.

Plan Orokorrak ingurumena hobetzeko joera duten esparruen existentzia eta interesa
ezagutzen eta jasotzen du. “C.11 Ingurumena hobetzeko esparruak” hirigintza-antolamenduari
gainjarritako baldintzatzaile gisa identifikatzen dira. Esparru horien mugapena, berriz, Plan
Orokorreko “5. Planoak” dokumentuaren “5.III Baldintzatzaile gainjarriak” planoan islatzen da,
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eta plano horietan aipatutako bi modalitateak ere bereizten dira. Gainera, indarrean dagoen
Euskal Autonomia Erkidegoko Itsasertza babesteko eta antolatzeko Lurraldearen Arloko
Planean mugatzen diren ingurumena hobetzeko zonak dokumentu honetako “II.1.1 Zonifikazio
globala (udalerria)” planoan ere islatzen dira.

Salbuespen zehatz baten kalterik gabe, esparru horietan integratutako lursailen hirigintza-
erregimen orokorra Plan Orokor honetan integratzen diren zona globaletarako ezarritakoa da.
Nolanahi ere, hirigintza-erregimen orokor hori behar beste osatu eta/edo berregokitu egingo da
dagozkien baldintzatzaile gainjarrien eraginpean dauden espazioak eta/edo elementuak
babesten eta/edo zuzentzen direla bermatzeko –ingurumena hobetzeko eremuei dagokien
baldintzatzailea barne–. Bestalde, salbuespen hori Euskal Autonomia Erkidegoko Itsasertza
babesteko eta antolatzeko Lurraldearen Arloko Planean mugatzen diren ingurumena
hobetzeko zona horiekin lotzen da, hain zuzen ere. Zona horietan, Lurraldearen Arloko Plan
horretan ezarritako aurreikuspenek eta horiekin bateragarriak diren Plan Orokor honetako
aurreikuspenek osatzen dute adierazitako erregimen hura.

Esparru horietan jarduteko irizpidea kalitate-maila handiagoetara joko duten ekintzetan
oinarrituko da.

* Ekosistemak hobetzeko eremuetan (IH1), ekosistema funtzional interesgarriak
leheneratzera edo egoera ekologiko eboluzionatuagoak lortzera bideratutako hainbat lan
egin beharko dira.

* Eremu degradatuetan (IH2), batez ere kokatuta dauden zonaren ingurumen-balioa
berrezartzera bideratutako ingurumena leheneratzeari ekin beharko zaio oro har.

Leheneratzeko zereginei ekingo bazaie, arlo horretan indarrean dauden legezko
xedapenetan ezarritako irizpideen arabera jardun beharko da, eta xede horrekin sustatu
beharreko planak landu eta gauzatu beharko dira.

Gainera, Ekosistemak hobetzeko eremuen (IH1) kategoriari lotutako lur-eremuetan lurzoru-
erreserbak mugatuko dira, lurzoru-ondare publikoari gehitzeko(1).

Nolanahi ere, erreserba horien mugapen eraginkorra eta ofiziala indarrean dagoen legerian
ezarritako irizpideetara egokitutako espedienteak formulatzearen baldintzapean egongo da
(eraginpean dagoen azaleraren mugapena; eraginpean dauden jabeen zerrenda; eta abar).

XIX.- POLUITUTA EGON DAITEZKEEN LURZORUAK.

1.- Sarrera. Esku hartzeko irizpide eta helburu orokorrak.

Euskal Autonomia Erkidegoko lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko 2005eko
otsailaren 4ko Legeak kausa batengatik edo beste batengatik poluituta egon daitezkeen
lurzoruen aurrean nola jardun mugatzen du, poluzio hori berria edo historikoa izan eta
substantzia batek edo beste batek eragindakoa izan.

Ondorio horretarako, Eusko Jaurlaritzak, IHOBE sozietate publikoaren bitartez lurzoruak polui
zitzaketen jarduerak jasan zituzten lurzoruak biltzen zituen lehen inbentarioa egin zuen.
                                                          
(1) Nolanahi ere, erreserba horien mugapen eraginkorra eta ofiziala indarrean dagoen legerian ezarritako irizpideetara

egokitutako espedienteak formulatzearen baldintzapean egongo da (eraginpean dagoen azaleraren mugapena;
eraginpean dauden jabeen zerrenda; eta abar).
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Inbentario hori berriki berraztertu da, eta 2007. urtean eguneratutako zerrenda eta kartografia
dugu.

Kokaleku bat poluituta egon daitezkeen lurzoruen inbentarioaren barnean hartzeak ez du esan
nahi kokaleku hori nahitaez poluituta egon behar duela. Alabaina, edozein hirigintza-aldaketa
egin nahi denean, zenbait azterketa eta lan egitera behartuko du. Lan horiek egiten ari
direnean lurzoru horiek benetan poluituta daudela hautematen bada, lurzoru horiek poluzioaz
garbitu beharko dira, eta prozesu horri amaiera emateko Eusko Jaurlaritzak “lurzoruaren
kalitate-deklarazioa” deritzana jaulki beharko du. Deklarazio horren bidez, bermatuta geratzen
da lurzoru hori jada ez dela arriskutsua gizakien osasunerako eta ingurumenerako.

Inbentario horren arabera, Donostian 310 kokalekuk jasan dituzte lurzoruak poluitu ahal izan
dituzten jarduerak. Ondoren txertatu den koadroak inbentario horren emaitzazko egoera
ematen du aditzera, ikuspegi kuantitatibotik.

Kopurua Azalera
MOTA

Kop. % Ha %

Erabilera aldatua 161 51,9 13,80 11,5
Industria,
jardunean 119 38,4 36,09 30,2

Aurria 11 3,5 5,08 4,2
Orubea 1 0,3 0,42 0,3
Zabortegia 18 5,8 64,29 53,7

GUZTIRA 310 100,0 119,69 100,0

Kopuruagatik erabilera aldatukoak eta jardunean dauden industria-erabilerak nabarmentzen
dira, guztizko kokalekuen %90. Dena den, eta azalerari dagokionez, zabortegien kategoriak
poluituta egon daitezkeen udalerriko lurzoruen guztizko azaleraren erdia baino gehiago
hartzen du, kopuruan %6 besterik ez diren arren.

Urdaburu eta Landarbaso enklabeetan ez da poluituta egon daitekeen lurzorurik jasoarazi.
Zubietako enklabean izaera horretako 2 kokaleku baino ez da inbentariatu. Poluituta egon
daitezkeen lurzoru gehienak enklabe zentralean daude.

Dokumentu honi gaineratzen zaion 2. Eranskinean IHOBEk igorritako poluituta egon
daitezkeen lurzoruen zerrenda txertatu da.

2.- Plan Orokorraren proposamenak.

Plan Orokorrak poluituta egon daitezkeen lurzoruak dituzten kokalekuen existentzia hartu du
aintzat. “C.12 Poluituta egon daitezkeen lurzoruak” hirigintza-antolamenduari gainjarritako
baldintzatzaile gisa identifikatzen dira. Kokaleku horien mugapena, berriz, Plan Orokorreko “5.
Planoak” dokumentuaren “5.III Baldintzatzaile gainjarriak” planoan islatzen da.

Zirkunstantzia horiek kontuan izanik, esparru horiek alderdi horiek guztiak arautzen dituzten
legezko xedapenetan, planetan eta proiektuetan ezarritako irizpideen mende egongo dira,
batez ere Euskal Autonomia Erkidegoko lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko
2005eko otsailaren 4ko Legean ezarritako irizpideen mende.
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Aurreko guztiarekin bat eginik, Plan orokor honetan poluituta egon daitezkeen lurzoruak
dituzten lursailetarako ezarritako hirigintza-erregimen globala eta, hala badagokio, xehatua
adierazitako irizpideen aplikazioaren ondorioz osatuta egongo da.

Hortaz, aditzera emandakoaren ildotik, irizpide horien emaitzazko betebeharretako bat da
lurzoruaren kalitatearen deklarazioa egitea, baldin eta “poluzioa eragin ahal izan duen jarduera
edo instalazio bat jasaten duen edo jasan duen lurzoru baten kalifikazioa aldatu” behar bada,
besteak beste. Lege horren 17.5. artikuluaren indarrez, deklarazio hori lurzoruaren
kalifikazioaren behin betiko onarpenaren aurretik jaulki beharko da, eta udalak aurretik
eskatuta.

Aztergai dugun kasuan, deklarazio horren jaulkipena eta xede horretarako beharrezkoak diren
lanak dagokion antolamendu xehatuko erregimenaren behin betiko onarpenarekin lotu beharko
dira, baita, horrekin bat eginez eta berau formulatzea aurreikusten denean, xede horrekin
sustatu beharreko plangintza xehatuaren behin betiko onarpenarekin. Dagokion antolamendu
xehatuko erregimena landu eta onartu ostean soilik izango da posible jakitea egoera horretan
dauden lursailen hirigintza-kalifikazioa benetan aldatuko den edo ez. Egoera horrek, hain
zuzen ere, justifikatzen du horren gisako esku hartzeko irizpide bat.

Adierazitakoaren ildotik, komenigarria izan daiteke arloko azterlan eta diagnostiko zehatza eta
zorrotza egitea. Horrela, IHOBEren inbentarioa berretsi, berregokitu eta/edo osatu egin ahal
izango da, bai inbentarioan zenbait kokaleku sartzea ulertzeko eta/edo justifikatzeko, bai gisa
horretako inbentarioan gaur egun kanpoan dauden beste kokaleku batzuk (Donostia Ospitalea,
...) barnean hartzearen komenigarritasuna ebaluatzeko.

XX.- HIRIGINTZA ONDARE KATALOGATUA.

Interes kulturala duten ondasunak eta elementuak babestea eta horretarako neurri egokiak
zehaztea da Plan Orokor honen beste helburu zehatzetako bat.

Izaerari erreparatuz, ondoren azalduko diren ondasunen eta elementuen modalitateak
bereizten dira –aditzera ematen dituzten tratamendu-irizpide orokorren mende daude
modalitate horiek–:

* Interes historikoa, artistikoa eta arkitektonikoa duten espazioak eta elementuak.

Espazio eta elementu horien zerrenda Plan Orokor honen “3. Katalogoa” dokumentuan
azalduko da.

Dokumentu horretan bertan ezarritako tratamendu-irizpideei jarraituko diete.

* Interes arkeologikoko espazioak eta elementuak.

Espazio eta elementu horien zerrenda Plan Orokor honen “3. Katalogoa” dokumentuan
azalduko da.

Dokumentu horretan bertan ezarritako tratamendu-irizpideei jarraituko diete.
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XXI.- ARRISKU NATURALEN MAPA

1.- Eusko Jaurlaritzak jaulkitako arrisku naturalei buruzko txostena eta haren edukia

2007ko maiatzaren 29ko Lurzoruaren Legearen “15.2.” artikuluan, besteak beste,
ezarritakoaren arabera, plangintza orokorraren ingurumen-iraunkortasunari buruzko txostenak
eraginpean dagoen esparruaren arrisku naturalen mapa eduki beharko du.

Kasu honetan, Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Sailaren Larrialdiei Aurregiteko Zuzendaritzak
2007ko irailean jaulkitako “Hiri Antolamenduko Plan Orokor berria lantzeko Donostiako
udalerriko (Gipuzkoa) arriskuei buruzko txostenean” adierazten diren alderdiak, besteak beste
hartu beharko dira aintzat.

Txosten horretan aditzera ematen denez, bertan biltzen diren datuak eta informazioa kontuan
hartzeko eta erabiltzeko honako zehaztasunak izan beharko dira kontuan:

“Lehenik, eskaintzen den babes zibileko arriskuei buruzko informazioa Eusko
Jaurlaritzak onartutako babes zibileko lurralde-planen eta plan berezien
aurreikuspenetan aintzat hartutako arriskuetara mugatzen da, eta ez kultura-ondarea
eta ingurune naturala babesteko ingurumen-baldintzatzaileei buruzko beste alderdi
batzuetara edo hemen mugatutako esparruaz kanpokoetara.

Bigarren, ondoren gaineratzen den edukiak –eduki informatzaileak eta plangintza
idaztearen aurretiazkoak– ez ditu aurretik baloratzen Larrialdiei Aurregiteko
Zuzendaritzak alegazioetan edo kontsultetan eman behar dituen iritzi, balorazio edo
oharrak. Idatzitako edo garatutako dokumentuetan oinarrituta, plangintza onartzeko
prozeduran plantea daitezkeen alegazioak edo kontsultak izango dira”.

Horrez gain, zehaztapen horiek zenbait iruzkinekin osatzen dira. “Donostiako Udalak babes
zibileko udal-plana du, Euskadiko Babes Zibileko Batzordeak homologatua”, eta horrexegatik,
hain zuzen ere, “igortzen den informazioak baliagarria izan beharko du udalerrian dauden
babes zibileko arriskuei buruzko informazioa alderatzeko, osatzeko eta/edo eguneratzeko”.

Gisa horretako premisak abiapuntu izanik, Txosten horren arreta honako alderdi hauetan
oinarritzen da:

A.- Urpean geratzearen ondoriozko arriskuak(1).

Alderdi hori dokumentu honen “XIV.” epigrafean hartuko da aintzat; hortaz, hartara joko
dugu, oro har. Epigrafe horretan adierazitakoaren arabera, problematika horren
eraginpean dauden esparruak Plan Orokorreko “5. Planoak” dokumentuko “5.III
Baldintzatzaile gainjarriak” planoetan islatzen dira.

Edonola ere, eta Txosten horretan azaldutakoaren indarrez, epigrafe horretan azaltzen
diren iritziak  bi alderditan osatu beharko dira.

                                                          
(1) Adierazten denez, ematen den informazioa honako dokumentu hauetan, besteak beste, du jatorria: Iparraldeko III.

Plan Hidrologikoa; Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaien eta Erreken Ertzak antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana
(isurialde kantauriarra); Euskal Autonomia Erkidegoko Uholdeen Prebentziorako Plan Integrala, Eusko Jaurlaritzak
sustatutakoa; Euskal Autonomia Erkidegoko hiriguneak urpean geratzeko arriskuari buruzko azterlana (2001-2005),
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailaren Uren Zuzendaritzak sustatua.
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Batetik, 1996ko otsaileko Arriskuen Mapa Zuzentzailearen arabera prezipitazio
ixomaximoak 250 eta 350 mm/egun artean daude 500 urteko birgertatze-aldi baterako.
Hortaz, drainatzeko obra guztiak diseinatzean, birgertatze-aldiko emariekin lotuko diren
prezipitazioak hartuko dira aintzat.

Bestetik, Añarbeko urtegiaren presa ere hartu beharko da kontuan. Haren segurtasuna
eta haustura izan beharko dira aintzat hirigintzako eta industriako beste garapen batzuk
ezartzeko prozesuan.

B.- Arrisku sismikoa.

Aditzera ematen denez, eta 2006ko iraileko arrisku sismikoari aurre egiteko larrialdi-
planaren zirriborroaren arabera, Donostiako udalerri osoa V eta VI intentsitateko zonetan
dago, eta oso zaila da VI maila gainditzea.

Arlo horretan esku hartzeko neurrien artean honakoa planteatzen da:

* Udal mailako azterlan zehatzagoak egitea, eraikin katalogatuei dagozkienak edo
fenomeno sismikoaren aurrean garrantzi berezia dituzten eraikinei dagozkienak.

* Eraikuntza berrietan izendatuki aintzat hartzea lurrikaren kontrako eraikuntzen araua
(NCSR-02), 2002ko irailaren 27ko Errege Dekretu bidez onartua.

C.- Basoan suteak gertatzeko arriskua.

Txosten horretan adierazten denez, eta Eusko Jaurlaritzaren 2005eko landaredi-
kartografiaren eta 1999ko Euskal Autonomia Erkidegoko baso-erregaien ereduaren
ondoriozko datuak eta informazioa abiapuntu izanik, hirian honako lau arrisku-zona hauek
bereizi dira:

* Arriskurik gabe. Landaredi erruderal nitrofiloa duten zonak eta parkeak eta lorategiak.
* Arrisku txikia. Larre eta labore atlantikoak dituzten zonak.
* Arrisku ertaina. Baso-landatzeen zonak.
* Arrisku handia. Bertako basoko zonak.

Udalerriko hiri-ingurunearen zatirik handiena arriskurik gabeko edo arrisku txikiko zonetan
dago.

Era berean, udalerriko ingurune naturalaren zati handi bat arrisku txikiko zonetan dago.

Arrisku ertain eta handiko zonak, berriz, Igeldoko ingurunean (Mendizorrotzen eta haren
Hegoaldeko eta Iparraldeko mazeletan), Igararen hondoan, Miramonen, Ulian, Lau
Haizetako eta Molinao errekaren inguruneko zuhaiztietan, Zubietaren goialdean, eta
Urdaburu eta Landarbasoko enklabeetan kokatzen dira.

Edonola ere, udal-zerbitzuek berariazko diagnostiko zehatza egin beharko dute, batetik,
aurreko ondorioen baliozkotasuna eta zentzuzkotasuna egiaztatzeko eta, bestetik, kasuak
kasu beharrezkoak iruditzen zaizkien esku hartzeko edo prebenitzeko neurriak finkatzeko.
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D.- Arrisku teknologikoak.

Txostenak honako hiru alderdietan jarri du batez ere arreta:

a) Errepidean zehar merkantzia arriskutsuak garraiatzea.

Aztertutako bideak eta egindako balorazioa honakoa da:

* A-8 autobidea eta saihesbidea.

Salbuespen batekin, arrisku handiko bide bat da.

Salbuespen horrek Altza eta Lau Haizeta arteko tarteetan batez ere du eragina,
tarte horiek arrisku txikikoak baitira.

* Aurreko bidearen eta hiriaren arteko konexioak, Ibaeta ingurunean zein Amaran
eta Altzan, oso arrisku txikikoak dira.

* N-I errepidean bi tarte bereizi dira. Añorgan zeharreko tartea oso arrisku txikikoa
da, eta Lasarte-Oria eta Zubietan zeharreko tartea arrisku txikikoa.

* Beste hiri-bide  batzuk (Tolosa eta Zumalakarregi hiribideak; Kontxa pasealekua -
Askatasunaren hiribidea - Mirakruz hiribidea – Ategorrieta hiribidea - Jose Elosegi
hiribidea bide-ardatza; Karlos Iaren hiribidea – Antso Jakitunaren hiribidea – Prim
kalea - Foruen pasealekua bide ardatza; etab.) oso arrisku txikikoak dira.

b) Trenbidean zehar merkantzia arriskutsuak garraiatzea.

Txosten hau ADIFen trenbide-zerbitzuan oinarritzen da soilik.

Trenbide horrek garraiatzen zituen gai arriskutsuen fluxuak oso handiak dira,
Donostiako geltokia Espainia eta Frantzia arteko konexioaren lotunea da.
Salbuespen jakin batekin, trenbide-sarea arrisku ertainekoa da. Salbuespen hori,
Atotxako geltokiaren inguruneari dagokio, bertan arriskua txikia baita.

c) SEVESO II Arteztarauaren mende dauden enpresak (Europako 96/82 Arteztaraua)(1).

Arteztarau hori eta ondoren berau gure esparru juridikoan txertatzeko egin diren
xedapenak sustatu zirenean, gai arriskutsuak tartean dauden istripu larrien berezko
arriskuen kontrol-neurriak zehaztea izan zen helburua.

Txostenean adierazten denaren arabera, hirian ez dago Arteztarau horren mende
dagoen inolako enpresarik.

Edonola ere, Hernani eta Usurbilgo udalerri mugakideetan badira gisa horretako
enpresak, eta horien eragin-esparrua Donostiako udalerriaren zenbait aldetaraino
hedatzen da.

                                                          
(1) Arteztarau hori 1996ko abenduaren 9ko ebazpen bidez onartu zen, gai arriskutsuek esku hartzen duten istripu

larrien berezko arriskuak kontrolatzeko neurriak finkatzearren.
Gai arriskutsuek esku hartzen duten istripu larrien berezko arriskuak kontrolatzeko neurriak onartzen dituen 1999ko
uztailaren 16ko Errege Dekretuaren bidez txertatu zen Arteztarau hori gure esparru juridikoan. Errege Dekretu hori,
hala ere, 2005eko otsailaren 4ko eta uztailaren 29ko Errege Dekretuen bidez aldatu zen.
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2.- Plan Orokorraren proposamenak eta Eusko Jaurlaritzak jaulkitako arrisku naturalei
buruzko txostenean azaldutako irizpideekiko egokitzapena

Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Sailak jaulkitako arrisku naturalei buruzko txostenean
adierazten diren irizpideak aintzat hartu dira eta hartu beharko dira Plan Orokorraren
proposamenak zehazteko garaian zein gauzatzeko garaian.

Nolanahi ere, irizpide horiek behar bezala ulertzeak eta aplikatzeak honako alderdiei buruzko
azalpenen bat justifikatzen du:

A.- Urpean geratzearekin lotzen diren arriskuak.

Urpean geratzeko arriskuarekin lotzen den problematika zehazki hartu da kontuan Plan
Orokor honetan erregulatutako “C.8. Urpean gera daitezkeen eremuak” hirigintza-
antolamenduari gainjarritako baldintzatzailearen bidez, eta dokumentu honen “XV.”
epigrafean jaso da.

Problematika horri dagokionez, orokorrean Plan Orokorra eta haren proposamenak
baldintzatzaile horrekin lotzen diren irizpideetara egokitzea planteatzen da. Izan ere,
irizpide horiek guztiz bat datoz Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo Sailaren txostenean
adierazitakoekin.

B.- Arrisku sismikoa.

Eraikin katalogatuei eta lurrikaren kontrako eraikuntzen araua aplikatzeari dagokionez,
Plan Orokorrean aintzat hartuko dira arrisku sismikoen arloan esku hartzeko irizpideak –
Herrizaingo Sailaren txosten horretan aipatzen direnak–. Plan Orokorraren edukian
txertatuko dira.

Haatik, lurrikaren kontrako eraikuntzari dagokionez, indarrean dagoen Eraikuntza Kode
Teknikoan –2006ko martxoaren 17ko Errege Dekretu bidez onartutakoan– ezarritakoa ere
bete beharko da, baita haren garapenean egiten diren arlo horretako xedapenak ere.

C.- Basoan suteak gertatzeko arriskua.

Dagokion puntuan aditzera emandakoaren ildotik, Herrizaingo Sailaren txostenean
adierazten diren alderdiak osatu eta/edo berregokitu egin beharko dira zentzu bikoitzean:

* Batetik, txosten horren baterako ebaluazio alderatuaren emaitzazko ondorioen
arabera, eta bestetik, Plan Orokorrean proposatutako ingurumen-baldintzatzaileen eta
ingurune naturala babesteko baldintzatzaileen arabera.

Testuinguru horretan, eta sute-arriskua eragin dezakeenez landaredia egotea
kaltegarria dela eta, horrexegatik, landaredia (zuhaiztiak,...) ezabatu behar dela
ulertaraz dezaketen ideia sinplistegiak alde batera utzita, ondoren aditzera emango
diren esku hartzeko bi lan-ildo osagarriak izan beharko dira kontuan.

Lehenik, hiriko landaredi interesgarria modu aktiboan eta eraginkorrean babesteko
beharra eta komenigarritasuna, baita gaur egun okupatzen dituzten espazioak eta
esparruaz harantzago hedatzeko beharra eta komenigarritasuna ere. Irizpide hori,
beraz, Plan Orokorraren esku hartzeko helburuen artean dago izendatuki. Ildo
horretan, kontuan izan behar da espazio eta espezie natural garrantzitsuen babesa
Planaren helburuen parte dela, landaredi interesgarriaren babesa barne.
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Bigarren, aurreko helburua sute-arriskua prebenitzeko, ezabatzeko eta/edo murrizteko
neurri egoki guzti horiekin osatzeko komenigarritasuna eta beharra.

* Bestalde, aurreko helburuetara egokitzen den eta, horrenbestez, sute-arriskuak
prebenitzeko, ezabatzeko eta/edo murrizteko neurri horiek zehaztuko dituen babes
zibileko udal-plana edukitzeko beharra. Plan hori eraginpean dauden gainerako
Administrazioekin koordinatuta landu beharko da, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin
barne.

D.- Arrisku teknologikoak.

Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Sailaren txosten horretan adierazitakoaren ildotik, babes
zibileko udal-plana hiru alderditan, gutxienez egokitu eta/edo eguneratu beharko da.

Batetik, udal-planean behar besteko doitasunez identifikatu beharko dira arriskua duten
azpiegiturak (Eusko Tren eta ADIFen trenbideak; A-8 autobidea eta Herrera eta Pasaiako
saihesbideak; N-I errepidea, gaur egungo trazaduran zein antzinakoan;…), betiere
txosten horretan adierazitakoari jarraituz.

Bestalde, arriskua duten azpiegitura horien eraginpeko esparruaren barruan dauden hiriko
esparruak eta orain planteatzen diren garapen berriei dagozkienak udal-planean aintzat
hartzea, betiere txosten horretan ezartzen diren arlo horretako irizpideen arabera, besteak
beste.

Azkenik, dagozkien arrisku teknologikoak prebenitzeko, ezabatzeko eta/edo murrizteko
neurriak definituko dira udal-planean.

E.- Arriskuen mapa. Arriskuen isla grafikoa.

Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Sailak jaulkitako arriskuen mapan grafikoki islatzen dira
txosten horretan aipatzen diren alderdiak.

Dagozkion ondorioetarako, eta Plan Orokorrari dagokionez, mapa hori eta haren edukia
orientatzaileak dira.

Gainera, aurreko ataletan adierazitakoaren ildotik, babes zibileko udal-plana osatuko
duen arriskuen udal-mapa landu beharko da, eta haren edukia atal horietan adierazitako
irizpideetara egokitu beharko da.

Dokumentu honi gaineratzen zaion 3. Eranskinean gaineratu da txosten eta mapa horien
kopia.
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XXII.- PLANTEATUTAKO HIRI GARAPENAREN IRAUNKORTASUNAREN EBALUAZIOA
ETA JARRAIPENA. HIRI GARAPENEK LANDA LURZORUAREN ETA URAREN
KONTSUMOAREN ARLOAN DUTEN ERAGINA.

1.- Sarrera.

Dokumentu honen aurreko epigrafeetan azaldutakoa osatzeko, eta 2008ko ekainaren 20ko
Lurzoruaren Legearen Testu Bateginaren 15. artikuluan ezarritakoaren arabera, osatu egin
beharko dira Plan Orokorrean aurreikusten den hiri-garapenaren iraunkortasunaren jarraipena
eta, zehazki, Planaren beraren eta haren proposamenen ingurumen-ebaluazioa. Ondoren
aipatzen diren Administrazioek jaulkitako alderdiei hauei buruzko txostenekin osatu beharko
dira:

A.- Planteatutako garapen berriekin lotzen diren eskari berriak asetzeko behar besteko
eta/edo beharrezko baliabide hidrikoak. Uren alorrean eskumena duen Administrazioak
jaulki beharko du ikuspuntu horretatik txostena.

B.- Jabari publiko hidraulikoaren babesa. Uren alorrean eskumena duen Administrazioak
jaulki beharko du ikuspuntu horretatik txostena (Eusko Jaurlaritza).

C.- Itsasoko eta lehorreko jabari publikoaren mugapena eta babesa. Kosten alorrean
eskumena duen Administrazioak jaulki beharko du txostena.

D.- Errepideen alorrean eta eraginpean dauden gainerako azpiegituretan planteatutako
garapenen ondoriozko eraginak eta inpaktuak. Txostena arlo horretan eskumena duten
Administrazioek jaulki beharko dute.

Nolanahi ere, eta 2008ko ekainaren 20ko Lurzoruaren Legearen Testu Bateginaren 15.
artikuluan adierazitakoaren ildotik, txosten horiek dagokien kontsulta fasean eskatu beharko
dira. Izatez, aztergai dugun kasuan, Lege hori indarrean jarri zenean jada hasita eta abian
ziren Plan horren izapideak, eta, hortaz, agindu hori betetzean honako irizpideak izan beharko
dira abiapuntu:

* A atalean adierazten den gaiari epigrafe honen hurrengo 2. atalean jarriko zaio arreta.

* B atalean aipatzen den gaia dokumentu honen 4. Eranskinean gaineratzen diren bi
txostenetan hartuko da aintzat eta ebaluatuko da. URA, Ur Agentziak, 2009ko urriaren
7an jaulkitako txostena eta Eusko Jaurlaritzaren Lurraldearen Antolamendurako
Zuzendaritzak 2009ko urriaren 9an jaulkitako txostena dira bi txosten horiek, eta horien
edukia Plan Orokorraren aldekoa da.

* C atalean aipatzen den gaia, aldiz, Kostaldearen eta Itsasoaren Iraunkortasunaren
Zuzendaritza Nagusiak jaulkitako bi txostenen mende izan da. Lehen txostena Plan
Orokorraren hasierako onarpenaren ondorengoa da. Bigarrena 2009ko irailaren 23koa
da, Plan Orokorra behin-behineko onartu ondorengoa, eta Plan Orokorraren aldekoa da.
Dokumentu honen 5. Eranskinean gaineratu da txosten horren kopia bat.

* Azkenik, D atalean aztertzen diren gaiak ondoren aipatzen diren askotariko txostenen
mende izan dira: bideei buruzkoa, Gipuzkoako Foru Aldundiko Bide Azpiegituretako
Departamentuak 2008ko uztailaren 18an jaulkitakoa; trenbideei buruzkoa, Eusko
Jaurlaritzako Garraio Azpiegituretako Zuzendaritzak 2009ko irailaren 30ean jaulkitakoa;
portuei buruzkoa, Eusko Jaurlaritzaren Garraio eta Herri Lan Sailburuordetzak 2009ko
urriaren 8an jaulkitakoa.
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Dokumentu honen 6. Eranskinean gaineratu da txosten horien kopia. Horien guztien
edukia Plan Orokorraren aldekoa da.

Horrez gain, eta 15. artikuluan ezarritakoa osatzeko, baliabide naturala den aldetik lurzoruak
duen izaera estrategikoak justifikatu egiten du proposatzen diren hiri-garapenek bertan sortzen
dituzten eraginen eta inpaktuen berariazko ebaluazioa. Ebaluazio hori epigrafe honen
hurrengo 3. atalean txertatu da.

Azkenik, eta 15. artikulu horretan bertan aditzera emandakoaren ildotik, planteatutako hiri-
garapenaren iraunkortasunaren jarraipena dela eta, Plan Orokorraren barnean iraunkortasun
ekonomikoari buruzko txostena edo memoria hartu beharko da. Iraunkortasun  ekonomikoko
txosten edo memoria horretan, beharrezko azpiegiturak ezartzearen eta mantentzearen
eraginpean dauden Ogasun Publikoetan jardunak izango duen inpaktua haztatuko da, edo
emaitzazko zerbitzuak abian jartzea eta egitea, baita produkzio-erabileretara zuzendutako
lurzoruaren askitasuna eta egokitzapena ere.

Kasu horretan, analisi hori Plan horren “4. Bideragarritasun ekonomikoari eta finantzarioari
buruzko azterlana” dokumentuan barne hartzen da.

2.- Planteatutako hiri-garapen berriekin lotzen diren uraren arloko beharrak. Gaur
egun dauden baliabide hidrikoen nahikotasuna.

Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, SAk 2008ko martxoaren 7an jaulki zuen “Donostiako hiriko
Hiri Antolamenduko Plan Orokor berriaren inguruan beharrezkoak diren azpiegitura
hidraulikoei buruzko eta baliabide hidrikoaren erabilgarritasunari buruzko txostenean” honakoa
ematen da aditzera, besteak beste:

“Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, SAren hornidura-sistemak baliabide hidrikoak ditu,
baita edateko urak goi-presioan erregulatzeko, edateko ur bihurtzeko, banatzeko eta
biltegiratzeko azpiegiturak ere. Azpiegitura horiek, edonola ere, idazten eta bideratzen
ari den Donostiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak aurreikusten dituen
aprobetxamendu berrien garapenaren ondoriozko eskariaren gehikuntzak bermatzeko
behar bestekoak izan beharko dute”.

Txosten horren edukiari jarraituz, ondoriozta daiteke eskari berriei erantzuteko behar besteko
baliabide hidrikoak dituela, 2008ko ekainaren 20ko Lurzoruaren Legearen Testu Bateginaren
“15.3.a” artikuluan besteak beste ezarritakoaren ondorioetarako.

Dokumentu honi gaineratzen zaion 7. Eranskinean txosten horren kopia txertatu da.

3.- Planteatutako hiri-garapenak eta lurzoruan –baliabide naturala den aldetik– duten
eragina

Plan Orokorrean planteatutako hiri-garapenek aldez aurretik hiriko ingurune naturalean barne
hartzen diren lurzoruetan, besteak beste, dute eragina –hiriko hiri-ingurunearen hedapena
ekarriko du–.

Adierazitakoarekin bat eginik, lurzoruak, baliabide naturala den aldetik, duen garrantzi
estrategikoak justifikatu egiten du gisa horretako eraginak eta inpaktuak ebaluatzea. Ebaluazio
horri esker gutxienez ezagutu ahal izango dira, bai eraginak eta inpaktuak berak, bai arlo
horretan hirian eragingo diren aldaketak eta bilakaerak. Horrez gain, neurri zuzentzaileak
eta/edo konpentsatzaileak zehaztu ahal izango dira.
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Kasu horretan, ebaluazioa honako premisa hauek abiapuntu izanik jarriko da abian:

* Hiriko hiri-ingurunetzat hartzen da hiri-lurzoru gisa eta lurzoru urbanizagarri gisa
sailkatutako lursailek osatutako multzoa, gehi lurzoru urbanizaezin gisa sailkatuta ere
hiriko sistema orokorren sarearen parte diren hiri-izaerako zona globaletan sartzen diren
lursailak –hirigintza kalifikazioaren ondorioetarako–.

Plan Orokor honi dagokionez, honakoak dira zehazki zona global horiek:

- "E.10 Bide-sistema orokorreko zona".
- "E.20 Trenbide-sistema orokorreko zona".
- "H.00 Zerbitzu-azpiegituretako zona".

* Aurrekoarekin bat eginik, hiriko ingurune naturaltzat hartzen da lurzoru urbanizaezin gisa
sailkatutako hiriko lursailek osatutako multzoa, salbuespen bakarrekin: lurzoru
urbanizaezin gisa sailkatuta ere hiriko sistema orokorren sarearen parte diren hiri-
izaerako zona globaletan sartzen diren lursailak –hirigintza kalifikazioaren
ondorioetarako–.

* Arlo horretan emaitzazko aldaketak eta bilakaera ezagutzeko, hiru une zehatz hartu behar
dira aintzat.

Lehena, 1995. urteari dagokio, eta data horretako Plan Orokorra eta haren proposamenak
ditu erreferentzia.

Bigarrena 2006. urteko amaiera aldeari dagokio, eta une horretan indarrean dagoen hiri-
plangintza du erreferentzia, hau da, 1995eko Plan Orokorra eta data hartara arteko
aldaketak eta garapenak.

Hirugarrena, eta azkena, 2008. urteari dagokio, eta Plan Orokor hau eta honen
proposamenak ditu erreferentzia; zehazki, hasierako onarpenerako planteatutako
proposamenak.

Hiru une horien analisi alderatua eginez gero, hiriak 1995. eta 2008. urteen artean arlo
horretan izan duen bilakaera ezagutu ahal izango da.

* Aurreko premisen emaitzazko analisia, kontzeptualki, hiriaren artifizializazio-prozesuaren
analisiaren bestelakoa da, azken hori ikuspegi materialetik aintzat hartzen bada.

Gauzak horrela, artifizializazio-prozesuaren analisiak hirian izan diren aldaketak
ebaluatzea eskatuko du, eta ez hirigintza-sailkapenaren eta horren ondorioen
ikuspuntutik, baizik eta, funtsean eta besteak beste, urbanizazio eta eraikuntzako lanak
gauzatzearen ikuspuntutik –hainbat modalitateko hiri-azpiegituren lanak barne–.

Horrek, beraz, honako alderdi hauek begiratzea ekarriko du: hiriko hiri-esparruetan eta
esparru urbanizagarrietan artifizializatu gabeko lurzoruak daude eta halaxe egongo dira
lurzoru horiek urbanizatzeari eta eraikitzeari ekiten ez zaion artean; hiri-esparru eta
esparru urbanizagarri horietan bertan, artifizializatu gabeko lurzoruak egoten jarraitu ahal
izango da, betiere horiek mantendu eta/edo babestu badira; urbanizaezin gisa
sailkatutako eta hiri-izaerako sistema orokorretara zuzendutako lursailak ezin izango dira
artifizializatutzat jo horietan proiektatutako azpiegiturak gauzatzen ez diren artean;
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urbanizaezin gisa sailkatutako gainerako lursailetan lurzoru artifizializatuak ere badaude,
urbanizazioaren eta eraikuntzaren arlotik; eta abar.

Horrez gain, artifizializazio-prozesu horren analisiak aurretik prozesu hori gauzatzeko
irizpideak zehaztea eskatzen du, batez ere kasuen bereizitasunari erreparatuta eta arlo
horretan horiek tratatzeko jarraibideak definitzeko beharrari erreparatuta. Gauzak horrela,
nola hartu beharko lirateke Cristina Eneko eta Aieteko parkeak, Urgull mendia, Santa
Klara uhartea eta antzekoak? Artifizializatutzat ala artifizializatu gabetzat? Une honetan
ez da arlo horretako erabakirik hartu behar, ez da galdera horiei erantzuteko unea.
Besterik gabe, horren gisako gaien azpian dagoen problematika nabarmendu nahi da,
baita dagozkion lan-jarraibideak behar besteko zorroztasunez definitzeko beharra ere.

Gisa horretako zirkunstantziek osatzen duten testuinguruan, eta horien konplexutasuna
kontuan izanik, hiriko artifizializazio materialaren prozesuak gainditu egiten ditu
dokumentu honen egitekoak eta aukerak, aipatutako ikuspegitik aintzat hartuta. Hori dela
eta, egoki eta posible irizten zaion guztietan, Plan Orokor honen proposamenak
gauzatzeko prozesuarekin lotuko da analisi hori. Dena dela, hori bezalako analisi batek
denboran modu jarraituan egitea eta etengabe eguneratzea planteatzen denean soilik
izango du zentzua.

Horrenbestez, une honetan planteatzen den analisia hirigintza-sailkapeneko
proposamenetan oinarritzen da hein handi batean. Izan ere, proposamen horiek
etorkizuneko artifizializazio-prozesuen iguripenekin lotuta uler daitezke, baita izaera
bereko errealitatea finkatzearekin ere.

Ondoren txertatzen den taulan, adierazitako hiru une horiekin lotzen den bilakaera islatzen da.

MOTAK / ZONAK –m²– 1995(1) 2006(2) 2008(3)

 Hiri-lurzorua 14.523.462 23,91 14.523.877 23,91 18.442.418 30,37
Lurzoru urbanizagarria 5.757.585 9,48 5.957.204 9,81 5.408.777 8,91

“E.10 Bide-sistema”(4) 1.065.230 1,75 1.069.416 1,76 1.089.581 1,79
“E.20 Trenbide-sistema”(4) 82.093 0,14 82.107 0,14 93.396 0,15Lurzoru

urbanizaezina
“H.00 Zerbitzu-azpiegit.”(4) 262.491 0,43 271.681 0,45 599.170 0,99

Hiri-ingurunea guztira(5) 21.690.861 35,71 21.904.285 36,06 25.633.342 42,21
Gainerako lurzoru urbanizaezina. 39.052.213 64,29 38.838.789 63,94 35.095.883 57,79

GUZTIRA 60.743.074 100,00 60.743.074 100,00 60.729.225 100,00
(1) Zutabe horietan barne hartzen diren datuek 1995eko Plan Orokorrean –behin betiko onartzeko unean–

biltzen diren proposamenetan dute jatorria.
(2) Zutabe horietan biltzen diren datuek 2006. urtearen amaieran indarrean dagoen hiri-plangintzan dute jatorria,

hau da, 1995eko Plan Orokorrean eta aldi horretan izan duen garapenean onartutako aldaketetan eta
planetan.

(3) Zutabe horietan jasotzen diren datuek Plan Orokor honetan (Testu Bateginean) biltzen diren
proposamenetan dute jatorria.

(4) Zona global horiek Plan Orokor honetan dute jatorria, eta ondoren aditzera ematen diren 1995eko Plan
orokorreko zona hauekin dira baliokideak: “E.110. Autobideak, autobiak eta errepideak (SO)”; “”E.120. Hiri-
bideak (SO)”; “E.200. Trenbide-sareak (SO)”; “H.000. Zerbitzu-azpiegituretako zonak (SO)”.

(5) Hiri-ingurunetzat jotzen da hiri-lurzoruek eta lurzoru urbanizagarriek osatutakoa, betiere lurzoru urbanizaezin
gisa sailkatzen diren eta kalifikazio globalaren ondorioetarako “E.10”, “E.20” eta “H.00” zona globaletan
sartzen diren lur-eremuek osatuta.

Proposatutako hiri-garapen berrien eraginpean dauden landa-inguruneko lursailak izanik, orain
arte aditzera emandakoa zentzu bikoitzean, gutxienez, osa daiteke eta osatu beharko da.

Batetik, garapen horien eraginpean dauden lursail alubialen hirigintza-sailkapena osatu egin
beharko da. Izatez, ahal den heinean eta lursail horien babeserako, plangintza xehatuan edo
ondorengo urbanizazio-proiektuetan, edo bietan, beharrezko neurriak finkatu beharko dira
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sailkapen hori bateragarri egiteko haietan ahalik eta aldaketarik txikienak sartzearekin.
Gainera, ahalik eta gehien murriztu beharko dira bideen, azpiegituren eta abarren ondoriozko
eraginak.

Bestalde, dagozkien urbanizazio eta eraikuntzako obra-proiektuek baldintza edafologiko
bereziak dituzten lurzoruak mantendu beharko dituzte, ahal den heinean bederen. Gainera,
izan daitezkeen izaera horretako lurzoruen soberakinak ebaluatu beharko dituzte.

Era berean, soberakin horien tratamendua Plan Orokorrean bertan –dokumentu honetan
barne– proposatzen diren irizpideetara egokitu beharko da, baita Plan Orokor honen
garapenean sustatzen diren beste plan, proiektu eta abarretan proposatzen diren irizpideetara
ere.

XXIII.- PLAN OROKORRAREN PROPOSAMENEN EMAITZAZKO INGURUMEN
INPAKTUAK

1.- Sarrera.

Plan Orokorraren proposamenen ondoriozko ingurumen-inpaktuen analisiak justifikatu egiten
du aurretik analisia egiteko irizpideak eta/edo metodologia zehaztea, inpaktuak argi eta, aldi
berean, sistematizatuta azaltzearren.

Proposamenen muntak eta iritsierak eta proposamenen jatorriaren eta izaeraren arloko
aniztasunak hala justifikatzen du.

Kasu honetan, analisia egitean oinarrizko bi lan-erreferente edo -premisa hartu dira izendatuki
aintzat.

Batetik, proposamen horien eraginpean dauden hiriko esparruak identifikatzea. Horien
zerrenda hurrengo 3. atalean azalduko da, eta horiek lantzeko irizpideak ere ematen dira
aditzera.

Bestetik, aintzat hartu behar diren gaiak zehaztea, proposamen horiek gai horietan inpakturik
eragiten duten edo ez duten ondorioztatu ahal izateko. Gai horiek hurrengo 4. atalean argituko
dira.

Edonola ere, bi erreferente horiekin batera, kontuan izan behar da proposamen horiek
askotariko jatorria dutela. Besteak beste, ondoren adierazten diren hiru modalitate hauek
bereiz daitezke.

Lehenik, goragoko arauzko lerruna izateagatik Planak txertatu behar dituen xedapenetan
eta/edo tresnetan jatorria duten proposamenak. Ingurumen-inpaktuaren baterako
ebaluazioaren prozedura arautzen duen 2003ko uztailaren 22ko Dekretuan ezarritakoaren
ildotik, esan daiteke Plan Orokorra baino goragoko maila hierarkikoetan ingurumen-
ebaluazioaren mende egon diren eta/edo egon behar duten proposamenak direla.

Bigarren, Plan berria onartu aurretik indarrean dagoen hiri-plangintzan jatorria duten
proposamenak, Plan Orokor honek finkatzen dituenak.

Azkenik, hiriko Plan Orokor berrian bertan jatorria duten proposamenak. Oro har, eta
salbuespenen kalterik gabe, aditzera eman daiteke proposamen horiek osatzen dutela une
honetan proposatutako analisiaren arretagune nagusia.
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2.- Analisi-esparruen zerrenda.

Planteatutako proposamenen emaitzazko inpaktuen ebaluazioaren ondorioetarako, honako
analisi-esparru hauek bereizten dira:

* Altza.
* Urumearen ibarra.
* Zubieta.
* Hiri-garapen zehatz berriak. Halakotzat jotzen dira honakoetan planteatutakoak:

- Añorgako Geltokia.
- Infernua eta Zapatari Hegoaldea (Ibaeta).
- Basozabal.
- Tabakalera.

* Plan Orokorraren proposamenen emaitzazko lurzoru urbanizagarria.

Esparru horien zenbait aldetan planteatzen diren proposamenak bereizita garatu eta gauzatu
behar direla auzitan jartzeko inolako asmorik gabe, komenigarritzat jo da lehen hiru esparru
horien analisi globala egitea, ondoren azalduko diren bi arrazoiei, batez ere, erreparatuta.

Batetik, esparru horietako bakoitzaren lurralde-konfigurazioa bera, esparru oro har bateratuak
osatzen dituzten aldetik.

Bestetik, esparru horietako bakoitzean planteatutako proposamen gehienen artean dagoen
lotura, baterako ebaluazioa justifikatzen duena.

3.- Analisiaren mende dauden gaiak.

Honako taulan islatzen dira zer gai dauden analisiaren mende.

Itsasertza eta ibai-ibilguak
Akuiferoen urrakortasun handia
Espazio naturalak (globalak)
Landaredia
Fauna
Konektagarritasun ekologikoa
Ura

BALIABIDE NATURALAK

Lurzorua (lurzoru berrien urbanizazioa)

NEKAZARITZA PRODUKTIBITATEA Nekazaritza-balioa duten lurzoruak eta/edo ustiapen
estrategikoak
Hirigintza-ondare historikoa eta arkitektonikoa
Ondare arkeologikoaBALIABIDE KULTURALAK
Paisaia
Etxebizitza-eskaria
Ekonomia-jardueren eskaria
Kokalekuak/etxebizitzak hustea

GIZARTE ERAGINAK /
HIRI INGURUMENA

Mugikortasuna eta irisgarritasuna
Arrisku geoteknikoak
Urpean geratzeko arriskua
Ingurumen-zarata, lasaitasuna
Hondakinak, lurren balantzea...
Poluituta egon daitezkeen lurzoruak

ONDORIOZKO ARRISKUAK

Arrisku teknologikoak
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4.- Inpaktuak baloratzeko metodologia.

Lehenik, Plan Orokor honek proposatutako jardunen ondorioz ingurunean sortzen diren
aldaketak identifikatu dira. Ondoren, sortutako inpaktuak zehaztu dira, betiere Euskal
Autonomia Erkidegoko ingurumena babesten duen 1998ko otsaileko Lege Orokorraren 45.
artikuluan xedatutakoaren arabera eta proiektuen ingurumen-inpaktuaren ebaluazioari buruzko
Legearen Testu Bategina onartzen duen 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren arabera.

Inpaktuak identifikatutakoan, 1131/88 Errege Dekretuan adierazitako irizpideen arabera
zehazteari ekin zaio: izaera, ekintza mota, iraupena, eta abar. Ondoren, sortutako inpaktuak
sailkatuko dira eta dagokien balioa esleituko zaie: bateragarria, neurrizkoa, larria eta kritikoa.

Inpaktuak 1131/1988 Errege Dekretuak ezarritakoaren arabera zehaztu dira. Irizpide hauei
jarraitu zaie:

* Izaera.
  Jardunaren aurreko egoera positiboa edo negatiboa zen hartzen da aintzat. Jarduna

onuragarria edo kaltegarria den adierazten du. Inpaktu positiboa da halakotzat jotzen
dutena komunitate teknikoak eta zientifikoak zein herritarrek beraiek. Kostu eta etekin
orokorren eta aintzat hartutako jardunaren kanpo-eraginen analisi osoaren testuinguruan
hartuko dute erabakia. Inpaktu negatiboa da balio naturalistikoa, estetikoa, kulturala,
paisajistikoa edo produktibitate ekologikokoa galtzea eragiten duena edo poluzioaren,
higaduraren, lohiz betetzearen eta gainerako ingurumen-arriskuen ondoriozko kalteak
gehitzea eragiten duena, betiere egitura ekologikoarekin eta geografikoarekin, eta udalerri
baten nortasun zehatzarekin bat etorri gabe.

* Ekintza mota.
Ekintzak ingurumen-elementuen edo ingurumen-ezaugarrien gainean zer-nola duen
eragina deskribatzen du: inpaktua zuzenekoa, zeharkakoa edo beste batzuekin
sinergikoa den.

* Iraupena.
Irizpide hori inpaktuak zenbat denboran eragina duen eskalari dagokio. Aldi baterakoa
izan daiteke (denboran iraunkorra ez den aldaketa sortzen da, zehaztu edo zenbatetsi
daitekeen agerraldia duena) edo iraunkorra (tokiko erlazio ekologikoen edo
ingurumenekoen sistemen funtzioan edo egituran ekintza-faktoreek denboran mugarik
gabe eragindako aldaketa da).

* Unea.
Inpaktua gertatzen den unea adierazten du. Eragina epe laburrekoa, ertainekoa edo
luzekoa izan daiteke, hau da, eragina urteko ziklo batean, bost urte baino lehen, edo epe
handiago batean, hurrenez hurren, agertzen den hartuko du aintzat.

* Sinergia.
Eragin handiagoa sortzeko eraginen konbinazioa adierazten du; kasu honetan inpaktuak
sinpleak, metagarriak eta sinergikoak izan daitezke. Sinplea da ingurumen-osagai bakar
baten gainean sortzen den eragina, edo ekintza indibidualizatua denean, eta beste eragin
batzuk sortzeko ondoriorik ez duenean, eraginak metatzeko ondoriorik ez duenean, eta
sinergia arloko ondoriorik ez duenean. Bestalde, agente eragilearen ekintza denboran
luzatzearen ondorioz eraginaren larritasuna areagotzen denean sortzen da inpaktu
metagarria. Kaltea eragiten duen agentea denborarekin gehitu eta eraginkortasun
berarekin kaltea ezabatzeko gauza ez diren mekanismoak ez daudenean gertatzen da
hori. Hainbat eragile aldi berean agertzearen ondorioz sortzen den eragina eragile horiek



DONOSTIAKO HAPO.   “1.2 INGURUMEN IRAUNKORTASUNARI BURUZKO TXOSTENA” DOK.
Testu Bategina (Behin betiko onarpena: 2010/06/25)

PLAN OROKORRAREN BULEGOA

OFICINA DEL PLAN GENERAL

80

banan-banan aintzat hartuta sortzen duten eragina batzearen ondoriozko emaitza baino
handiagoa denean sortzen da inpaktu sinergikoa.

* Itzulgarritasuna.
Jardunaren aurreko egoerara itzultzeko aukera, zailtasuna edo ezintasuna hartzen du
kontuan.

* Leheneragarritasuna.
Eragiten duen aldaketa lehenera daitekeenean jotzen da inpaktua leheneragarritzat.
Aitzitik, inpaktua itzulezina denean, aldaketa edo galera konponezina edo leheneraezina
izango da, naturaren jardunez zein giza jardunez.

* Neurri zuzentzaileak.
Inpaktua arinduko duten edo ezabatuko duten neurri edo jardun zuzentzaileak ezar
daitezkeen hartzen du aintzat.

Inpaktuak zehaztutakoan, inpaktu negatiboak baloratzeari ekin zaio, honako inpaktu-mailen
eskalari jarraituz:

* Bateragarria.
Jarduerari utzi eta inpaktua berehala desagertzen denean edo egoera berehala
leheneratzen denean. Ez du jardun babeslerik edo zuzentzailerik behar.

* Neurrizkoa.
Leheneratzeko ez da jardun babesle edo zuzentzaile trinkorik behar, eta hasierako
ingurumen-baldintzak lortzeko denbora pixka bat behar da.

* Larria.
Inpaktuaren garrantziak jardun babesleak eskatzen ditu ingurunearen baldintzak
leheneratzeko. Leheneratzeak, dena den, denboraldi handi samarra eskatzen du.

* Kritikoa.
Onar daitekeen atalasearen gainetik dagoena. Etengabe galtzen da ingurumen-baldintzen
kalitatea, eta ezinezkoa da leheneratzea, nahiz eta neurri babesleak edo zuzentzaileak
hartu.

Era berean, inpaktu positiboak edo onuragarriak jaso dira. Gisa horretako inpaktuen gaineko
baloraziorik ez da egin, agertu direnak identifikatu besterik ez da egin, magnitudeak edo
onura-mailak identifikatu gabe.

5.- Altzako auzoan planteatutako proposamenen emaitzazko inpaktuen analisia.

5.1.- Sarrera.

Altzako auzoaren hiri-inguruneak guztira 2.581.633 m²-ko azalera du. Osotasun horretatik,
honako esparruak edo zatiak daude orain proiektatzen diren proposamen berrien eraginpean
eta horietara, zehazki, zabaltzen da planteatutako analisia:

* “AL.02.1 Txingurri” azpiesparrua, “AL.02 Larratxo” esparruan sartzen dena. Etxebizitza
eta ekonomia-jardueretako garapenetara zuzentzen da, eta dagozkien zuzkidurekin
osatzen da. Guztira 34.304 m²-ko azalera du.
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* “AL.07.1 Oleta ibarra”, “AL.07 Oleta” esparruan sartzen dena. Batik bat etxebizitza-
garapenera zuzenduko da. Guztira 81.712 m²-ko azalera du.

* “AL.08.1 Larres” azpiesparrua, “AL.08 Harria” esparruan sartzen dena. Batik bat
etxebizitza-garapenera zuzenduko da. Guztira 15.497 m²-ko azalera du.

* “AL.12.1 Sasuategi” azpiesparrua, “AL.12 Eskalantegi” esparruan sartzen dena. Batik bat
etxebizitza-garapenera zuzenduko da. Guztira 34.885 m²-ko azalera du.

* “AL.14 Papin” esparrua. Batik bat etxebizitza-garapenera zuzenduko da. Guztira 33.068
m²-ko azalera du.

* “AL.19 Landarro” esparrua. Batik bat ekonomia-jarduerak garatzera zuzenduko da, eta
dagozkion zuzkidura publikoekin osatuko da, hiriko sistema orokorren sarean sartzen den
bide-sistema barne. Guztira 313.991 m²-ko azalera du.

* “AL.20 Auditz-Akular” esparrua. Batik bat etxebizitzak garatzera zuzenduko da, eta
ekonomia-jarduerekin eta dagozkien zuzkidura publikoekin osatuko da, hiriko sistema
orokorren sarean sartzen den bide-sistema barne. Guztira 800.679 m²-ko azalera du.

Garapen horietako batzuen ingurumen-ebaluazioa egin da 1995eko Plan Orokorraren
aldaketa-espedienteen testuinguruan –garapen horien inguruan sustatutako aldaketa-
espedienteak ziren–. “AL.19 Landarro” eta “AL.20 Auditz-Akular” esparruetan planteatutako
garapenetan hala gertatu da, hain zuzen ere. Edonola ere, kasu horretan egin zen ingurumen-
ebaluazioa esparru mugakideetara (Papin, Eskalantegi eta Txingurri Gainera) ere zabaldu zen,
hein batean edo bestean.

5.2.- Baliabide naturalen gaineko inpaktuak.

A.- Itsasertza eta ibai-ibilguak.

Altzako auzoan Molinao eta Txingurri erreken inguruan egituratzen den ibai-sarea dago,
nahiz eta azken erreka hori estalita dagoen esparruaren osotasunean. Era berean,
jasoarazi behar da itsasoko eta lehorreko jabari publikoa Molinao errekan barrena sartzen
dela Papin esparruaren mugaraino, Eskalantegi esparrua barne.

Papingo jarduna Molinao errekaren ertzetan dagoen zona batean kokatzen da. Gaur egun
industria-zona zeharkatzen duen tarte hori oso aldatuta dago morfologikoki. Oraindik ez
dira erreka horretan proposatutako garapenak izan ditzakeen ingurumen-eraginak
identifikatzeko behar besteko doitasunez finkatu garapenaren ezaugarriak. Izan ere, arlo
horretan indarrean dauden legezko xedapenetan ezarritako irizpideetara egokitu beharko
dira (Uren Legea; Kosta Legea; Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaien eta Erreken Ertzak
antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana, isurialde kantauriarra; eta abar). Haatik, esku
hartzeak baliagarria izan beharko du tarte hori ingurumen-alorrean hobetzeko, betiere
inpaktuak obra-aldian soilik gerta daitezen.

Landarro eta Larratxo esparruak zeharkatu eta Las Mercedes eta Txingurri esparruak
lotuko dituen bide berriak Molinao erreka gurutzatu beharko du. Neurrizko inpaktua
aurreikusi da, gurutzagune hori gehiago definitzearen zain (analisi xehatua atzeratuta
geratu da).
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Era berean, Auditz-Akular garapeneko ibarburuetan dauden beste ibai-ibilgu eten
batzuetan era badu eragina. Darieta bidearen eraginpean ere badira eraginak. Inpaktu
larritzat jotzen dira.

Adierazitako eragin morfologikoez gain, oso posible da eraikuntza-lanek nabarmen
gehitzea sare hidrografikoko uhertasun-maila eta esekiduran dauden solidoen kopurua.
Alabaina, eragin hori lanak utzi eta berehala desagertuko da.

Horren guztiaren ondorioz, inpaktu globala larria izango da obra fasean, eta neurri
babesleak eta zuzentzaileak aplikatzeko aukera ezarriko da.

B.- Akuiferoen urrakortasun handia.

Aztertzen diren garapenek ez dute eraginik poluzioarekiko akuiferoen urrakortasun handia
edo oso handia duten zonetan.

C.- Espazio naturalak (globalak).

Ez da eraginik sortzen Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean mugatzen diren interes
naturaleko eremuetan, garrantzi komunitarioko lekuetan edo espazio natural babestuetan.

D.- Landaredia.

Auditz-Akular eta Landarroko garapenak ibar-buruetako zenbait zuhaiztitan du eragina,
eta guztira hosto erorkorreko 20.000 m2 baso galduko da. Eragin hori inpaktu larritzat joko
da. Gainera, nolabaiteko interesa izanik ere “C.1d. Landaredi interesgarriko habitatak.
Hiriko zuhaiztiak, parkeak eta lorategiak” baldintzatzaile gainjarrian sartzeko behar besteko
interesa ez duten baso eta zuhaiztietan ere izango du eragina garapen horrek –espezie
exotikoen kopuru handia dute, hala nola astigar zuriak eta sasiakaziak–. Azken baso eta
zuhaizti horiek ere aintzat hartuta, galtzen den espazio zuhaiztunen azalera 61.000 m²
ingurukoa da. Arlo horretan, emaitzazko inpaktua larria da.

Papin eta Landarroko garapenek harizti batean izan dezakete eragina. Eragin hori gertatuz
gero, baldintzatzaile gainjarri horrekin lotzen diren irizpideetara egokitu beharko dira
garapen horiek. Kasu horretan, emaitzazko inpaktua larri gisa kalifikatuko da.

Ez da aurreikusten Papin eta Eskalantegiko garapenek baldintzatzaile gainjarri horretan
sartzen diren hariztietan eragina izatea. Alabaina, interes txikiagoko beste formazio
batzuetan sortuko dira inpaktuak (espezie exotikoen kopuru handia duten zuhaiztiak, hala
nola sasiakaziena)

Baztertu egin da Txingurri, Oleta eta Harriako garapenek landaredi interesgarrian eragina
sortzea.

Laburbilduz, “C.1d. Landaredi interesgarriko habitatak. Hiriko zuhaiztiak, parkeak eta
lorategiak” baldintzatzaile gainjarrian sartzen diren ur-bazterreko landarediko eta hariztiko
bi (2) hektarea inguru desagertzea eragingo du garapen horrek. Azalera horrek esparruko
landaredi interesgarriko azaleraren %20 inguru hartuko du, eta udalerriaren osotasuneko
landaredi interesgarriko azaleraren %0,26. Horrez gain, interes txikiagoko beste formazio
batzuk ere galduko dira, eta horien azalera handia da, 50.000 eta 55.000 m² artean.
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Horregatik guztiagatik, emaitzazko inpaktua handia da, itzulezina eta leheneraezina. Hori
dela eta, ahal den heinean esparruan bertan eta/edo haren inguruan bete beharko dira
neurri konpentsatzaileak.

E.- Fauna.

Ez da eraginik sortuko Plan Orokor honetan baldintzatzaile gainjarri gisa definitutako
faunarako eremu interesgarrietan.

Oro har, irmotasunez eman daiteke aditzera aztertzen den esparruaren osotasuna ez dela
oso egokia faunarako.

Ildo horretan, Molinaoko ibarrean eta haren ingurunean sustatu zen 1995eko Plan
Orokorraren aldaketaren ondoriozko ingurumen-inpaktuaren baterako ebaluazioari
buruzko azterlanak ez du faunarako eraginik nabarmentzen. Nolanahi ere, bertan hiru
espezie katalogatu ager daitezkeela adierazten du (1 bakana eta interes bereziko 2),
baita interes bereziko beste 2, Molinaoko errekaren inguruetan kokatutako espazio libreko
espazioarekin lotzen direnak –hasiera batean ez da espazio hori urbanizatzen–.

Aurreikusten diren beste garapenek (Txingurri, Oleta, Harria, Eskalantegi eta Papin) ez
dute askoz ere eragin handiagorik sortzen.

Oro har, Altzako auzoan planteatutako garapenek faunaren gainean neurrizko inpaktua
dutela esan daiteke.

F.- Konektagarritasun ekologikoa

Espazio horrek konektagarritasun ekologikoko arazo larriak ditu gaur egun, landa-zonak
azpiegiturez eta eremu urbanizatu handiez inguratuta baitaude. A-8 autobidea
hegoalderantz zeharkatzen duten konexio-puntu urri dago, eta horien funtzionaltasuna ez
da ezagutzen.

Barne-konektagarritasuna sare hidrografikoaren inguruan egituratzen da batik bat.

Jardun berriek, bestalde, ez dute nabarmen okertzen hurbileko esparruekiko
konektagarritasuna. Edonola ere, saihestu egin beharko da bide berriek eta, bereziki, Las
Mercedes eta Larratxo lotuko dituen bide berriak alderdi hori are gehiago okertzea eta
etorkizuneko jardunak hipotekatzea. Barne-jardunek, antza denez, ez dute barne-
konektagarritasunean eragin nabarmenik izango. Eragin bateragarritzat jotzen da.

G.- Ura.

Arlo honetan, aurreko XXIII. epigrafean zein epigrafe honen 13. atalean azaldutakoari
jarraituko zaio.

H.- Lurzorua (lurzoru berrien urbanizazioa)

Arlo honetan, aurreko XXIII. epigrafean zein epigrafe honen 13. atalean azaldutakoari
jarraituko zaio.
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5.3.- Nekazaritza-produktibitatea. Nekazaritza-balio handiko lurzoruak eta/edo ustiapen
estrategikoak.

“AL.24 Auditz-Akular” esparruan planteatutako garapenak ustiapen estrategiko bat (Akular)
mantentzeko aukera emango du. Bestalde, beste ustiapen estrategiko bat (Kastillun)
autobidearen beste aldera lekuz aldatu da, Lau Haizeta parkearen lursailetara. Garrantzi
txikiagoko nekazaritza eta abeltzaintzako beste ustiapen batzuk desagertuko dira, eta horien
artean Artxipi eta Artzaka nabarmentzen dira. Eraginpean dauden lurzoruek ez dute ahalmen
agrologiko handia.

Planteatzen diren eta orain aztertzen diren beste jardunek (Papin, Txingurri, Eskalantegi,
Harria eta Oleta) ez dute nekazaritza-balio handiko lurzoruetan eta/edo ustiapen
estrategikoetan eraginik sortzen.

Oro har, garapen horiek sortzen duten inpaktua neurrizkoa eta itzulezina izango da, eta neurri
babesleak, zuzentzaileak eta konpentsatzaileak onartzen dituzte.

5.4.- Baliabide kulturalak.

A.- Hirigintza-ondare historikoa eta arkitektonikoa

Altzako garapen handi hau osatzen duten esparruetako bakar batean ere ez dago ondare
historikoko eta arkitektonikoko elementurik. Ez dago, beraz, arlo horretako inpakturik zona
horretan.

B.- Ondare arkeologikoa

Molinaoko errekari eta haren inguruneari dagokion 1995eko Plan Orokorraren aldaketaren
ondoriozko ingurumen-ebaluazioari buruzko azterlanean jasoarazi denez, proposatutako
garapenak zuzenean du eragina Miraballes baserrian (ustezko gune arkeologiko gisa jotzen
dena).  Emaitzazko inpaktua neurrizkotzat jo da. Ez dirudi elementu arkeologikoen gainean
beste eragina dagoenik.

C.- Paisaia

Esparrua hiriko balio paisajistiko bereziko esparruen artean dago, baina haren zati handi bat
ikus-urrakortasun handikoa da.

1995eko Plan Orokorraren aldaketaren ondoriozko ingurumen-ebaluazioari buruzko
azterlanean, jardun nagusietan (Auditz-Akularko plataforma zentrala, Landarro, Las
Mercedes eta Larratxo lotzeko bidea eta Darieta eta Buenavista lotzeko bidea)
proposatutako garapenaren emaitzazko inpaktu paisajistikoa larritzat jo zen, baina inpaktu
hori murriztuko duten neurri babesleak eta zuzentzaileak ezartzeko aukera finkatu zen.

Txingurri, Papin, Oleta eta Harriako jardunak ere eragin paisajistiko urria dute, eta hein
batean emaitzazko inpaktuak positiboak ere izan daitezke.

Eskalantegiko eraginak oso txikiak dira, ikus-urrakortasun txikiagoko zona bat baita.

Oro har, Auditz-Akularko plataforma zentralaren, Landarroko garapenaren, Las Mercedes
eta Larratxo lotzeko bidearen eta Darieta eta Buenavista lotzeko bidearen emaitzazko
inpaktuak larritzat jo behar dira, baina neurri babesle eta zuzentzaile eraginkorrak ezar
daitezke.
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5.5.- Gizarte-eraginak. Hiri-ingurumena.

A.- Etxebizitza-eskaria

Altzako auzoko garapen berrietan guztira 4.413 etxebizitza inguru aurreikusten dira,
indarrean dagoen plangintzan aurreikusten direnak eta oraindik gauzatu gabe daudenak
barne. Etxebizitza horiek, biribilduta, Plan Orokorrak eskaintzen dituen etxebizitza berrien
%27 dira. Bizitegien alorrean Donostiako bigarren eragiketarik garrantzitsuena da,
Urumea haranean aurreikusten denaren atzetik soilik. Plan Orokorraren eragin
positiboetako bat da, etxebizitzaren alorrean kalkulatutako premiei erantzuteko
lagungarria den aldetik. Izatez, etxebizitza berri horietako %68 etxebizitza babestuen
berezko erregimenaren mende dago (babes ofizialeko etxebizitzak eta etxebizitza
tasatuak).

B.- Ekonomia-jardueren eskaria

Altzan aurreikusten diren ekonomia-jardueretako garapen berriak gutxi gorabehera
177.018 m2(s) hartuko dute, hau da, Plan Orokorrean guztira proiektatutakoaren %14.
Sabai horren ia erdia “AL.19 Landarro” esparruan kokatzen da.

Garapen horiek, hortaz, udalerriko ekonomia-jardueren eskariaren ehuneko handi bat
hartzen dute Planaren proiekzio-horizontean. Hori dela eta, eragin hori oso positibotzat
joko da alor horretan.

C.- Kokalekuak/etxebizitzak hustea.

Altzan planteatutako garapen berriak gauzatuko badira, gaur egun bertan dauden zenbait
eraikin eraitsi behar dira eta bertan kokatzen diren etxebizitzak eta/edo ekonomia-
jarduerak hustu egin behar dira.

Garapen horietako gehienen antolamendu xehatua zehazteak dagokion plangintza
xehatua formulatzea eskatuko du (plan partziala edo plan berezia). Ondorioz, eraispen
eta huste horien kuantifikazio zehatza ezin da jakin antolamendu xehatu hori finkatzen ez
den artean.

Une honetan, eta hurbilketa huts gisa, aditzera eman behar da eraispen eta huste horien
eraginpean 100 etxebizitza inguru egon daitezkeela eta, guztira, 12.134 m²(s) inguru.

Halaber, eraitsi eta hustu beharreko ekonomia-jarduerekin lotzen den sabai-azalera
38.625 m²(s) ingurukoa da.

Horri guztiari gaur egun bertan dauden nekazaritza-ustiapenak gaineratu behar dizkiogu.
Izan ere, planteatzen diren garapen berriekin bateraezinak direnez gero, gaur egungo
kokalekutik hustu beharko dira.

Eragin horiekin lotzen den inpaktua larria, itzulezina eta iraunkorra da, eta bidezko neurri
konpentsatzaileak ezarri beharko dira (lekuz aldatu beharko dira eta/edo beste kokaleku
batzuetan finkatu beharko dira).
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D.- Mugikortasuna eta irisgarritasuna.

Ez da erraza gai horien inguruko analisia egitea, aurreikuspenak eta suposizioak ez
baitaude arriskuez kanpo.

Planteatutako garapenetako batzuk aldeko baldintzak izango dituzte edo nahiko
aldekoak, mugikortasun iraunkorraren ikuspuntutik: oinezkoentzako sareetara eta
bidegorri-sareetara txertatzeko aukera erreala; hiriko eta hiriarteko autobusen zerbitzu
ona; ADIFen eta EuskoTrenen trenbide-lineetarako sarbidea. Halaxe gertatzen da
Larratxo, Harria eta Eskalantegiko garapenetarako, baita Auditz-Akularreko
garapenerako, betiere esparru horretan planteatzen den tren-geltokia gauzatzen bada.

Papin eta bertan planteatutako garapenak zertxobait baldintza okerragoen mende daude.
Landarrok du irisgarritasun okerrena eta bertan dago ibilgailu pribatuaren mende egoteko
aukerarik handiena.

Oro har, garapen horiek neurrizko inpaktua eragiten dute ustiapen fasean, eta
bateragarrira jaitsi daitezke Landarrora iristeko garraio publikoko sistemak erraztuko
dituzten neurri eraginkorrak abian jartzen badira.

5.6.- Ondoriozko arriskuak.

A.- Arrisku geoteknikoak.

Hasiera batean, arrisku geotekniko handienak Auditz-Akularreko garapenean oinarritzen
dira. Esparru bereko zein Landarroko hondeaketatik datorren materiala erabiltzean
oinarritzen da eragiketa. Material hori Auditz-Akularren proiektatutako plataformen zati bat
sortzeko beharrezko betelanetan erabiliko da.

Idatzitako azterlan geoteknikoak neurri zorrotzak ezartzen ditu Auditz-Akularreko
betelanen egonkortasuna bermatzeko, zona batzuetan 40 metroko lodiera gaindituko
baitute. Inpaktua neurrizkoa izango da, baina ia desagertu egingo da edo bateragarritzat
joko da azterlan geotekniko horretan aditzera emandako neurriak betetzen badira.

Altzan planteatutako beste garapenek munta txikiagoko arrisku geoteknikoak dituzte,
nahiz eta berariazko azterlan geoteknikoen zain dauden.

Oro har, inpaktua neurrizkoa izango da prekauzio-printzipioari jarraituz –beharrezko neurri
babesleen eta zuzentzaileen garrantziari erreparatuta–. Edonola ere, inpaktua
bateragarria izango da edo aurkako eragina desagertu egingo da adierazitako
segurtasun-neurriak modu eraginkorrean aplikatzen badira.

B.- Urpean geratzeko arriskua.

Urpean geratzeko arriskuak baztertzen dira Auditz-Akular, Landarro, Txingurri, Harria eta
Oleta esparruetan.

Berariazko kartografiarik ez dagoen arren, posible da Papin esparrua Molinao errekaren
urpean geratzeko arriskuan egotea. Inpaktua neurrizkotzat jotzen da, baina analisi
xehatuagoaren mende egongo da. Izan ere, analisi hori atzeratu egin da azterlan
hidrauliko baten bidez antolamendua eta ezaugarriak zehaztasun handiagoz definitu arte.
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Lurzorua transformatzeko eragiketa orok gehitu dezake Molinaoko arroko azalera
iragazkorra. Faktore horren ondorioz, erreka horren behealdea urpean geratzeko arriskua
nabarmen gehitzea oso posible ez dirudien arren, komeni da berariaz aztertzea aukera
hori.

C.- Ingurumen-zarata, lasaitasuna.

Obra fasean obren muntak eta iraupenak eragindako eragozpenak gertatuko dira: zarata,
bibrazioak, hautsa, lokatza, desbideratzeak, makineriaren joan-etorriak... Obra horiek
Altzako biztanleengan izango dute eragina (batez ere goialdekoengan, baina baita
Larratxokoengan,...), eta, obren garapenaren arabera, baita Pasai Antxoko biztanleengan
ere.

Ustiapen faseari dagokionez, une honetan eta xede horretarako egin behar diren lan
eguneratuen eta berariazkoen kalterik gabe (bide- eta trenbide-azpiegitura handien
zarata-mapak; Donostiako hiriko zarata-mapa; etab.), 2004ko zarata-maparen emaitzazko
datuak ikusirik, eta Pasaiako saihesbidearekin lotzen diren eraginak kontuan izanik, esan
daiteke Auditz-Akular, Oleta eta Landarroko hego-mendebaldeko aldearen zati handi bat
baldintza akustiko eskasen mende dagoela. Oso posible da indarrean dauden legezko
xedapenetan ezarritako kalitate akustikoko helburuak lortu ezin izatea auzoaren ingurune
horietako batzuetan(1).

Era berean, Pasaiako saihesbidea irekitzeak agian okertu egin du Eskalantegiko egoera,
eta ez da baztertzen Papinen ere gauza bera gertatu izana, baina ez da behin betiko
emaitzarik.

Edonola ere, lan horiek legezko xedapen horietan ezarritako irizpideen arabera gauzatzea
ezinbestekoa izango da arlo horretan dagoen egoera zehaztasunez ezagutzeko.
Lehentxeago aditzera emandako ondorioak testuinguru horretan berresteak babes
akustiko bereziko zonak mugatzea justifika dezake, baita ondoren zona horiei dagozkien
zonako planak lantzea ere(2).

Oro har, obra fasean inpaktua larria izango da, baina neurri babesleak eta zuzentzaileak
aplikatzeko aukera dago, eraginkortasun mugatua izango badute ere. Ustiapen fasean,
eta berariazko azterlanik ez dagoen arren, inpaktua larria izango da, eta zuzentzeko
aukera oso zaila denez gero, hondarreko eragin gisa mantenduko da.

D.- Hondakinak eta lur-balantzea.

Auditz-Akularreko eta Landarroko garapenetan sortuko dira lur-higidurarik handienak.
Oraindik ez da ezagutzen eragiketa osoaren, hau da, Altzako esparru guztietako
jardunaren lur-balantzea, baina segur aski bolumen handikoa izango da. Horri guztiari
eraisteen ondoriozko hondakinak gehitu behar zaizkio. Eraisteen ondoriozko hondakinen
bolumena handia izango da Papinen kasuan eta, hein txikiago batean, Txingurriko
kasuan.

Horregatik guztiagatik ondoriozta daiteke obra fasean inpaktua larria izan daitekeela,
baina bidezko neurri babesleekin eta zuzentzaileekin inpaktua neurrizkora jaitsi
daitekeela.

                                                          
(1) Helburu horiek zonifikazio akustikoari, kalitate-helburuei eta emisio akustikoei buruzko 2007ko urriaren 19ko Errege

Dekretuan ezarri ziren.
(2) Ildo horretan, 2003ko azaroaren 17ko zaratari buruzko Legearen 25. eta 20. artikuluetan, besteak beste,

ezarritakoari jarraitu beharko zaio.
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Ustiapen fasean, berriz, bizitegi-jardueraren eta ekonomia-jardueren berezko askotariko
hondakinak sortuko dira: hondakin-urak, hiri-hondakin solidoak, eta abar.

Hondakin-uren alorrean ez da inpaktu adierazgarririk aintzat hartu, arlo horretan indarrean
dauden legezko xedapenek zein Plan Orokorrak berak nahitaezkotzat jotzen baitute
hondakin-uren eta antzekoen saneamendua eta tratamendua (ez da aurreikusten gai
toxikorik gainera dezakeen ekonomia-jarduerarik).  Hiri-hondakin solidoak gehitu egingo
dira, eta gehikuntza horri dagozkien zerbitzu mankomunatuen bidez erantzun beharko
zaio. Inpaktua hutsala izango da, hondakinek tratamendu egokia izango baitute indarrean
dagoen legeriaren eta plangintzaren arabera.

E.- Poluituta egon daitezkeen lurzoruak

Poluituta egon daitezkeen lurzoruak hauteman dira Papinen (6 kokaleku), Eskalantegin (2
kokaleku) eta segur aski Larratxon.

Lurzoruak poluzioz garbitzeko lanen kostu handia dela kausa, larritzat jotzen da inpaktu hori
obra fasean. Alabaina, neurri zuzentzaile egokiekin inpaktua bateragarrira jaitsi daiteke,
baita desagerrarazi ere. Ustiapen fasean, aldiz, hondar-eragina positiboa izango da, gaur
egun poluituta dagoen lurzorua poluzioz libre geratuko baita.

F.- Arrisku teknologikoak

Orain aztertzen diren garapenen eraginpean dauden esparruak merkantzia arriskutsuen
garraioa gertatzen den honako azpiegitura hauen 600 metroko eragin-zerrendetan
sartzen dira:

* ADIFen tren-zerbitzua, arrisku ertaineko lineatzat jotzen da.

* A-8 autobidea, arrisku txikiko azpiegituratzat jotzen da, baina Landarro esparruaren
inguruan arrisku handikotzat jotzen da. Ez dira ezagutzen bigarren ingurabidea
gauzatzearen eta zerbitzuan jartzearen ondoriozko eraginak.

* N-I errepidearen antzinako trazadura, oso arrisku txikikotzat jotzen da.

* Herrera eta Pasaiako saihesbideak, oso arrisku txikikotzat jotzen dira.

Arlo horretako inpaktua neurrizkoa izango da ustiapen fasean, eta neurri babesleak eta
zuzentzaileak aplikatzeko aukera egongo da.

5.7.- Ingurumen-inpaktua ebaluatzeko ziurgabetasunak.

Honako alderdi hauetan ingurumen-inpaktua ebaluatzeko zailtasunak daude:

* Gaur egun ezin da ebaluatu Papin ingurunean Molinao errekaren gainean sor daitekeen
inpaktua, ez baitira ezagutzen esku hartzearen xehetasunak.

* Era berean, ezin da ziurtasunez ebaluatu mugikortasunaren alorrean sor daitekeen
ingurumen-inpaktua.

* Ezin izan da zehaztasunez finkatu Papin esparruan izan daitekeen urpean geratzeko
arriskua. Berariazko azterlan hidraulikoa egin behar da.
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* Zalantzak daude Auditz-Akular eta Landarro esparruen osotasunaren iragazkortasunak ez
ote duen uretan behera dauden zonetako urpean geratzeko arriskuaren baldintzetan
eraginik izango. Hasiera batean ez da uste.

* Ez daukagu tresnarik ingurumen-zaratak aztergai ditugun garapen honetako esparruen zati
handi batean izan ditzakeen eraginak ebaluatu ahal izateko. Eskura dauden zarata-mapek
kontrako baldintzak adierazten dituzte, baina azterlan zehatzen bidez berariaz egiaztatu
beharko litzateke hori.

* Oraindik ez dago lur-balantzeen, eraispenen bolumenen eta abarren gaineko daturik, eta
datu horiek nahitaezkoak dira arlo horretako ebaluazio zuzena egin nahi izanez gero.

Plan honetan proiektatzen diren proposamenak garatzeko eta gauzatzeko prozesuaren
ondorengo faseetan alderdi horiek aztertu eta aintzat hartu beharko dira, baita dagozkien neurri
babesleak, zuzentzaileak eta/edo konpentsatzaileak ere.

6.- Urumeako ibarrean planteatutako proposamenen emaitzazko inpaktuen analisia.

6.1.- Sarrera.

Urumeako ibarra Loiola eta Martutene auzoekin identifikatzen da. Auzo horien hiri-inguruneak
guztira 2.211.296 m²-ko azalera du. Osotasun horretatik, honako esparruak daude orain
proiektatzen diren proposamen berrien eraginpean eta horietara, zehazki, zabaltzen da
planteatutako analisia:

* “LO.01 Loiolako Lorategi Hiria” esparrua, lehentasunez etxebizitza-garapenera zuzenduko
dena, dagozkion zuzkidurekin osatuta (espazio libreak, ekipamendua, bideak eta abar).
Guztira 66.896 m²-ko azalera du.

* “LO.05. Txomin Enea Plan Berezia” azpiesparrua, lehentasunez etxebizitza-garapenera
zuzenduko dena, dagozkion zuzkidurekin osatuta. Guztira 147.234 m²-ko azalera du.

* “MA.01 Antzita” esparrua, ekonomia-jardueretako eta etxebizitzako garapenetara
zuzenduko dena. Guztira 87.151 m²-ko azalera du.

* “MA.05.1 Trinkete” azpiesparrua, “MA.05 Martutene” esparruaren barruan dagoena.
Etxebizitza-garapenera zuzenduko da eta dagozkion zuzkidura publikoekin osatuko da.
Guztira 11.709 m²-ko azalera du.

* “MA.06 Sarrueta” esparrua, etxebizitza-garapenera zuzenduko dena, dagozkion
zuzkidurekin osatuta. Guztira 79.192 m²-ko azalera du.

* “MA.07 Portutxo” esparrua, etxebizitza-garapenera zuzenduko dena, dagozkion
zuzkidurekin osatuta. Guztira 56.241 m²-ko azalera du.

* “MA.08 Antondegi” esparrua, etxebizitzako eta ekonomia-jardueretako garapenetara
zuzenduko dena, dagozkion zuzkidurekin osatuta. Guztira 972.737 m²-ko azalera du.

Garapen horietako batzuen ingurumen-ebaluazioa egin da 1995eko Plan Orokorraren
aldaketa-espedienteen testuinguruan –garapen horien inguruan sustatutako aldaketa-
espedienteak ziren–.

Halaxe gertatzen da “LO.05.1 Txomin Enea Plan Berezia” esparruan planteatutako
garapenekin. Izan ere, 1995eko Plan Orokorraren aldaketa behin betiko onartu ostean,
dagokion plangintza xehatua lantzen eta bideratzen ari da.
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Era berean, “MA.06 Sarrueta”, “MA.07 Portutxo” eta “MA.08 Antondegi” esparruetan
proposatutako garapenak 1995eko Plan Orokorraren beste aldaketa-espediente baten mende
izan ziren –haren Aurrerapen fasean bideratu zena–.

6.2.- Baliabide naturalen gaineko inpaktuak.

A.- Itsasertza eta ibai-ibilguak.

Orain aztertzen diren garapenen eraginpean dagoen ingurunea Urumea ibaiaren behe-
ibilguak zeharkatzen du, Tarte horren osotasuna itsasoko eta lehorreko jabari publikoaren
barruan sartzen da, eta, horregatik hain zuzen ere, arlo horretan indarrean dauden
legezko xedapenetan ezarritako irizpideen mende dago, bai jabari horri dagokionez, bai
haren ertzen tratamenduari, erregulazioari eta, hala badagokio, babesari dagokionez.

Ibai horrez gain, ingurune horretan zenbait erreka txiki ere badago, eta horien artean
Antzita eta Petritegi errekak nabarmentzen dira. Lehenak estalita egiten du behera zati
handi batean Antzita industria-eremuko eraikinen azpian. Bigarrena Antondegi
esparruaren ekialdeko ertzetik bideratzen da. Erreka horiei Antondegiko muinoko beste
ur-ibilgu eta ibar txiki batzuk gaineratu behar zaizkie, hasiera batean etenak.

Urumea ibaian eta haren ertzetan (itsasoko eta lehorreko jabari publikoan eta haren
babes-ertzetan barne) garapenek izan ditzaketen analisiak ziurgabetasun ugari
planteatzen ditu oraindik ere. Izatez, eragin horiek Urumea ibaiaren behe-ibilgu osoan
uholdeak prebenitzeko planteatutako jardun hidraulikoen mende daude hein handi
batean, eta, askoz ere neurri txikiagoan, hirigintzako esku-hartzeen beraien mende.
Uholdeak prebenitzeko jardunez gain, kontuan izan behar da Txomin Enea – Loiolako
Kuartelak zonan, segur aski, Urumea ibaiaren ibilgua mugiaraztea ekarriko dutela
trenbide-proposamenek eta bide-proposamenek (abiadura handiko trenbide-sare berria
hiria sartzeko trenbide-adarraren ondorioz, besteak beste). Horrenbestez, oro har ez da
uste hirigintza-jardunek ibilguaren gainean zuzeneko eragin negatiborik sortzea. Nolanahi
ere, aurrerago aditzera emango diren obren ondoriozko eraginak salbuetsi beharko dira.
Gainera, proiektatutako jardunen zati batek eragin positiboak edo onuragarriak izan
ditzake epe luzera (hala nola Urumea ibaiko ibai-parkea sortzeak –ur bazterreko
landaredia leheneratzea planteatzen da–).

Ez da Antzita errekaren gaur egungo egoera kaltetuko duen jardunik planteatzen.
Halaber, ez da Petritegi errekan zuzenean eragina izan dezakeen jardunik proiektatzen.

Aitzitik, Antondegiko plataforman obrak egitea planteatzen da, eta obra horiek muino
horretan dauden ibarren burutzak estaltzea eta arras aldatzea ekar dezakete.

Bestalde, esparru guztietan planteatzen diren obra guztiak, ur-ibilguetatik hurbil daudenez
gero, Urumea ibaitik hurbil ere, uhertasuna eta esekiduran dauden solidoen kopurua
gehitu daiteke (aldi baterako behintzat), eta horri olioen, erregaien eta antzeko beste gai
toxikoen isurketa-arriskua gaineratu beharko zaio.

Horrenbestez, obra fasean inpaktua neurrizkoa izango da, eta ibarren burutzak
desagertzearen inpaktua iraunkorra, itzulezina eta leheneraezina izango da. Hori dela eta,
ingurumen-neurri konpentsatzaileak ezarri behar dira.
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B.- Akuiferoen urrakortasun handia

Antondegiko garapena, zati batean, akuiferoen poluzioarekiko urrakortasun handia duen
zona batean hedatzen da –ingurumen-baldintzatzaileen planoan identifikatutako zona–.
Zona horren hedadura txikia dela eta, baztertu egiten da bertan iturburu edo sorburu
garrantzitsuak egotea. Bestalde, Urumea ibaiaren ibarrean aurreikusten diren garapenak
hasiera batean erabilera garrantzitsurik gabeko akuifero bat osatzen duen zona alubial
baten gainean kokatzen dira, hein handi batean. Gainera, akuifero horren poluzioarekiko
urrakortasuna ertaina da. Jasoarazi behar da Hernanitik hedatzen den Urumearen
akuifero alubial horrek atzerakada handia izan duela eremu urbanizatu ugariengatik eta
bertan dauden azpiegitura handiengatik.

Hasiera batean, lurpeko uren gaineko inpaktu hori larria dela iruditzen zaigu,
proposamenen definizio handiagoaren zain. Horretarako, lehenik kontuan hartzen da
Antondegiko akuiferoaren urrakortasun handiko zona osoa zona urbanizatuaren azpian
geratzen dela. Bigarren, Urumea ibaiarekin lotzen den akuifero alubialaren zati handi bat
Txomin Enea, Sarrueta, Portutxo eta Antzitako garapenek okupatuko dutela. Inpaktua
obra fasean zein ustiapen fasean hedatuko da, eta iraunkorra, itzulezina, etengabea eta
epe luzekoa izango da. Eraginaren zati bat arindu dezaketen neurri babesleak eta
zuzentzaileak har daitezke.

C.- Espazio naturalak (globalak).

Urumea ibaiaren ibarrean planteatzen diren garapenek ez dute eraginik Natura 2000
sarean edo Euskal Autonomia Erkidegoko espazio natural babestuen sarean sartzen
diren espazioetan.

D.- Landaredi interesgarria.

Orain aztertutako garapen zati handia batek ia ez du eraginik sortzen landaredi
interesgarriko formazioetan. Oro har, Urumea ibaiaren ur-bazterreko landarediaren
gainean sor daitezkeen eraginak goragoko instantzietatik sustatu diren ubideratze-lanek
eragindakoak dira.

Ur-bazterreko landarediaren orbanez kanpo gauzatzen den Txomin Eneko garapenak
interes urriko edo interesik gabeko formazioak hartzen ditu barnean. Edonola ere,
garapen horrek ur-bazterreko landaredia errespetatuko du, baita indartu ere.

Loiolako Lorategi Hiriko, Antzitako, Portutxoko eta Sarruetako garapenek ia ez dituzte
formazio interesgarriak barnean hartzen haien esparruetan, Urumearen ur-bazterreko
landarediaz gain. Aitzitik, esparruen zati handi bat formazio antropogenikoekin okupatuta
dago: bideak, zona urbanizatuak, otalurrak,...

Antondegiko esparruan harizti eta baso mistoz osatutako zuhaizti-sare bat dago. Sare
horrek 193.000 m²-ko azalera hartzen du eta “C.1d.Landaredi interesgarriko habitatak.
Hiriko zuhaiztiak, parkeak eta lorategiak” baldintzatzaile gainjarrian sartzen da. Udalerrian
dauden izaera horretako lursailen azaleraren %2,7 inguru hartzen du. Gaur egun, ez dago
galtzen den eta kontserbatzen den baso horien azalera baloratzeko aukera emango duen
behin betiko antolamendurik. Dena dela, eragiketaren bolumena eta harekin lotzen diren
beharrak ikusirik (bideak, eta abar), gisa horretako azalera ugari galduko dela pentsa
daiteke.
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Une honetan, beraz, oso zaila da hirigintza-proposamen horiek Antondegiko esparruko
landaredian duten eragina zehaztasunez baloratzea. Izatez, esparru horren hirigintza-
antolamendua zehatz-mehatz eta behin betiko nola zehaztuko den definitu gabe dago.
Hori dela eta, prekauzioaren printzipioa aplikatu egin behar da, eta onartu egin behar da
Antondegiko landaredi interesgarriaren zati handi bat desagertu egingo dela obren
ondorioz. Horrek egoera onean dauden zenbait harizti hektarea galtzea ekar dezake.
Galera hori itzulezina eta leheneraezina da, iraunkorra da eta zenbait neurri babesle eta
zuzentzaile onartzen ditu, baita sortutako eragina arintzeko neurri konpentsatzaileak ere.
Behin-behinean, inpaktua larritzat jo da.

E.- Fauna interesgarria.

Ingurune honetan faunarentzako habitat interesgarririk garranzitsuena Urumea ibaiak eta
haren inguruek osatzen dute. Datozen urteetan habitat horren gainean sor daitezkeen
eraginak ubideratze-lanen ondoriozkoak izango dira. Udalaz gaindiko administrazioek
gauzatuko dituzten lanak izango dira. Hirigintza-jardunek, hasiera batean, ez dituzte
Urumea ibaian eta haren inguruneetan zuzenean eragina izango duten ekintzak barnean
hartzen, obrak egiten diren bitartean uhertasunak gehitzearekin edo isurketa toxikoen
arriskuak areagotzearekin lotzen direnak salbu (hasiera batean eraginak oso probabilitate
txikikoak izango dira edo ia baztertu ahal izango dira).

Antondegiko muinoan, larreek, laboreek, baso-landatzeek eta hosto zabalen basoek
osatutako mosaikoa da nagusi. Ordea, ez dira balio bereziko komunitateak eta espezieak
hauteman. Arriskuan dauden espezieen euskal zerrendako interes bereziko kategorian
(babesik txikieneko kategorian) sartzen den espezieren bat ager daiteke. Ez da uste
uhandre piriniarra ager daitekeenik, baina posibleagoa da suge berde-horia, zata arrunta
edo lepitzulia agertzea.

Gainerako esparruek balio edo berezitasun urriko fauna-komunitateak dituztenez gero,
faktore horren gaineko ingurumen-eraginak urriak dira.

Inpaktuen balorazioan bi zirkunstantzia hartu behar dira kontuan.

Lehenik, Urumea ibaiaren gaineko eragina obra fasera mugatuko da, eta, funtsean,
uhertasuna eta esekiduran dauden solidoak gehitzearen ondoriozkoak izango dira. Gure
ustez ez da intentsitate larriko inpaktua izango, baina aurreikus daiteke obrak iraupen
luzekoak izatea. Hori dela eta, eraginak, aldi baterakoak badira ere, denboran luzatu
egingo dira eta gehitu egingo zaizkie Urumearen behealdean urte batzuetatik hona
jasaten ari direnei.

Bigarren, Antondegiko jardunak faunaren arloan bereziki seinalatutako zona batean
eraginik ez duen arren, azalera handi samarra hartzen duenez gero –horren barruan,
landa-lurzoruen azalera handi samarra–, justifikatuta dago arlo horretan planteatutako
garapenaren eraginak aintzat hartzea.

Hortaz, obra fasean inpaktua larria izango da, batez ere Antondegiko jardunaren
garrantziari eta hedadurari erreparatuta. Magnitude hori murritz dezaketen neurri
babesleak eta zuzentzaileak onartzen ditu. Ustiapen fasean, aldiz, hondar-eragina
neurrizkoa izango da, baina bateragarri izatera arte jaitsiko duten neurri babesleak eta
zuzentzaileak ezartzeko aukera egongo da.
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F.- Konektagarritasun ekologikoa.

Eskualde mailako konektagarritasun ekologikoa Urumea ibaiak ardatz gisa dituen
baldintzak mantentzera eta hobetzera baldintzatuko da. Txomin Enea-Loiolako Kuartelak
ingurunean planteatutako jardunek ez dute eragin zuzenik ibaiaren gainean, betiere
ibaiaren ibilgua aldatzearen salbuespenarekin. Guztiak egokitzen dira agintaritza
hidraulikoak uholdeen prebentzioaren alorrean ezartzen dituen eskakizunetara.

Bestalde, Urumea ibaiaren haranaren hondoa eta Antondegiko esparrua ez da oso pieza
garrantzitsua eskualde-mailako konektagarritasun ekologikoan. Alabaina, konpromiso-
zona batean kokatzen da zeharkako tokiko konektagarritasunari dagokionez, Lau
Haizetaren eta Barkaiztegi-Oriamendiren arteko konexioa ahalbidetzen baitu.
Horrenbestez, arlo horretan interes txikia duen esparrua da. Gainera, tokiko
konektagarritasuna kinka larrian dago une honetan gaur egun dauden zenbait azpiegitura
eta urbanizazioen ondorioz (GI-131 errepidea, ADIFen trenbidea, Martutene eta Loiolako
urbanizazioak, araztegia, eta abar) eta Astigarraga-Ergobiako azpiegitura eta
urbanizazioen ondorioz. Konektagarritasun horren egoerak okerrera egin du eta, are
gehiago egingo du, planteatzen diren azpiegiturek eraginda (Urumeako autobiak,
Bigarren Ingurabideak, eta trenbide-azpiegitura berriak eraginda batik bat). Gauzak
horrela, Urumea ibaiaren ibarreko garapenek gaur egungo baldintzak txartzea ekar
dezakete, baina ez dugu bereziki adierazgarritzat joko paragrafo honetan aditzera
emandako beste batzuen aurrean.

Oro har, inpaktua neurrizkoa, iraunkorra, itzulezina eta metagarria edo sinergikoa izango
da. Neurri zuzentzaileak onartuko ditu, baina aditzera emandako beste proiektuekin
batera koordinatuta egon beharko dute.

G.- Ura.

Arlo honetan, aurreko XXIII. epigrafean zein epigrafe honen 13. atalean azaldutakoari
jarraituko zaio.

H.- Lurzorua (lurzoru berrien urbanizazioa)

Arlo honetan, aurreko XXIII. epigrafean zein epigrafe honen 13. atalean azaldutakoari
jarraituko zaio.

6.3.- Nekazaritza-produktibitatea. Nekazaritza-balio handiko lurzoruak eta/edo nekazaritza-
ustiapen estrategikoak.

Txomin Eneko garapenak nekazaritza-balio handiko (II. klaseko) lurzoru alubialen 3,5 ha
galtzea ekarriko du. Gainerakoan, ingurunean izaera bereko bi orban handi soilik geratzen
ziren eragin handiez salbu orain dela gutxira arte, Gartziategi eta Akarregiko meandroek
osatzen dituzten inguruneak. Lehenean aldaketa handiak ari dira gertatzen aurreikusten diren
komunikazio-azpiegituren lanen ondorioz.

Antondegi-Sarruetako kasuan, lurzoru gehienek ez dute nekazaritza-balio handi hori (IV.
klaseko balioa edo txikiagoa dute). Dena dela, nekazaritza-ustiapen estrategiko bat dago
(Antondegi baserria) eta balio txikiagoko beste 8rekin osatuta dago.

Ingurune horretako beste esparru batzuetan planteatutako garapenek ez dute eraginik
nekazaritza eta abeltzaintzako ustiapen garrantzitsuetan edo nolabaiteko balioa duten
lurzoruetan.
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Arlo horretako emaitzazko inpaktu globala larria, zuzenekoa, iraunkorra, itzulezina eta
leheneraezina da, eta, salbuespenak salbuespen, neurri babesleak, zuzentzaileak edo
konpentsatzaileak onartzen ditu.

Salbuespen horiek bi motatakoak dira edo izan daitezke. Batetik, Antondegin dagoen
nekazaritza-ustiapen estrategikoa lekuz aldatzeko neurriak zehaztearekin lotzen direnak eta,
hala badagokio, Gartziategiko meandroan dauden eta proiektatutako bide- eta trenbide-
azpiegitura handien eraginpean dauden izaera berekoekin lotzen direnak, dokumentu honen
IX. epigrafean azaldutakoaren ildotik, betiere titularrek egoki baderitzote. Bestalde,
Gartziategiko meandroan kokatzen diren lursailen nekazaritza-ustiapenarekin jarraitzeko
aukera emango duten neurriak zehaztearekin lotzen direnak, proiektatutako azpiegitura
handien eraginpean ez dauden heinean.

6.4.- Baliabide kulturalak.

A.- Hirigintza-ondare historikoa eta arkitektonikoa

Ingurune honetan aurreikusten diren jardunek ez dute aurreikusten ondare historiko eta
arkitektonikoko elementu katalogatuen gaineko eraginik.

B.- Ondare arkeologikoa

Ingurune honetan ez dago balio arkeologikoko zonarik edo elementurik. Ez dago, beraz,
arlo horretako eragin ezagunik.

C.- Paisaia.

Ingurune horretan planteatzen diren hirigintza-garapenek erabateko aldaketa eragingo
dute hiriaren alde horren paisaian.

Gaur egun haran hondoko paisaia da, oro har, eta bertan bizitegi-garapenak eta
ekonomia-jardueretako garapenak (normalean kalitate txikikoak) eta azpiegiturak (GI-131
errepidea, ADIFen tren-zerbitzua, araztegia) batera agertzen dira, eta horiekin batera
elementu naturalak eta landakoak azaltzen dira (Urumea ibaia –hein batean edo bestean
aldatua–, ur-bazterreko zuhaiztiak, baserri sakabanatuak, belardiak, laboreak –
plastikopean ere–,…). Orokorrean, ikus-kalitate ertaineko zona bat da, eta alderen batean
ikus-kalitate ertain-txikikoa. Gainera, ikus-urrakortasun ertain-handikoa da. Ez du balio
paisajistiko berezirik.

Etorkizun hurbilean, proposatzen diren bizitegi-garapen berriak, ekonomia-jardueretako
garapenak, eta abar garrantzi handia duten honakoen gisako komunikazio-azpiegitura
multzoari gaineratuko zaizkio:

* Urumeako autobiari (gauzatzeko lanak aurreratuta daude)
* Bigarren ingurabideari (gaur egun eraikitzen ari da)
* Ospitaleak eta Martutene lotuko dituen bide-konexioari.
* Abiadura handiko trenaren lineari, hiriaren erdialderaino sartuko den adarrari ere bai.

Jardun horiei Urumea ubideratzeko aurreikusten direnak txertatuko zaizkie. Jardun horiek
ibaiaren tarte batzuk artifizializatuko dituzte.
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Urumea ibaiaren haranaren hondoa, hortaz, hiri-esparru bihurtuko da; elementu natural
eta landako elementu gehienak bigarren mailako bihurtuko dira, lekukotzak besterik ez
dira izango. Elementu gutxi batzuk soilik geratuko dira artifizializazio horretaz salbu, hala
nola Urumea ibaia eta haren ur-bazterrak (aurreikusten diren obren ondorioz, nahiko
aldatuta bada ere), Antondegiko mazela erdiko zenbait zuhaizti –planteatutako garapenen
gainetik mantentzea aurreikusi da– eta paisaiari nortasuna ematen dioten lurzoru
alubialen zati bat. Lurzoru horietako batzuk mantendu egingo diren arren, oso aldatuta
geratuko dira paisaiaren ikuspuntutik. Halaxe gertatuko da Gartziategiko meandroan
dauden lurzoruekin –bide eta trenbide gurutzagune izugarri batek zeharkatuko ditu–.

Nolanahi ere, paisaiaren ikuspuntutik hirigintza-jardunen puntu batzuen balorazio
positiboa egin behar da. Esate baterako, Antondegirako hautatutako alternatibak neurri
handi batean errespetatu egingo du muinoaren orografia, eta erliebeari egokituko zaio,
aztertutako beste aukerak baino gehiago bederen. Txomin Enea, Antzita, Portutxo eta
Sarruetako jardunak, bestalde, hirigintza-kualifikazio berezirik ez duten esparruetan egiten
direnez gero, proiektuek beraiek gaur egungo egoera hobetu ere egin dezakete.

Hori guztia kontuan izanik, eta paisaiari dagokionez, hirigintza-garapenek askotariko
eraginak izan ditzakete. Batetik, eta ingurune horren goialdeari dagokionez (Antondegi),
eragina negatiboa eta larria izan daiteke, baina neurri babesleak eta zuzentzaileak finkatu
ahal izango dira, kalitateko antolamendua zehaztearekin eta gauzatzearekin lotuko dena,
betiere ildo horretan beharrezkotzat jotzen diren neurriak definitu ostean. Bestalde, eta
ibarrari berari dagokionez, Gartziategiko ingurunean eragin negatiboak agertuko badira
ere –bertan proiektatzen diren komunikazio-azpiegitura handien ondorioz–, positiboak
diren edo izan daitezkeen beste batzuk ere agertuko dira; izatez, Loiolako Lorategi Hirian,
Txomin Enean, Antzitan, Portutxon, Trinketen, Sarruetan, eta abar gauzatzen diren hiri-
berrikuntzek gaur egungo kalitate paisajistiko urria hobetu egingo dute, betiere
horretarako egoki jotzen diren neurriak zehaztu ostean.

6.5.- Gizarte-eraginak. Hiri-ingurumena.

A.- Etxebizitza-eskaria

Urumea ibaiaren ibarraren garapenak –Loiolako eta Martuteneko auzoetako jardunak
barne– 5.450 etxebizitza berri sortuko ditu, hau da, Plan Orokorrean proiektatzen diren
etxebizitza berrien guztizkoaren %33. Etxebizitza horien %73 inguru etxebizitza
babestuak izango dira (babes ofizialeko etxebizitzak edo etxebizitza tasatuak).

Laburbilduz, hiriko bizitegi-garapenik handiena da. Alor horretan, jardun horiek eragin
positiboa dute eta etxebizitzaren arloan dagoen eskariari erantzuteko justifikazio osoa
dute.

B.- Ekonomia-jardueren eskaria

Bertan planteatzen diren garapen berriek 243.161 m2(s) inguruko azalera hartzen dute
ekonomia-jardueretarako. Plan Orokorrak proiektatutakoaren %19 baino zertxobait
gehiago da. Hiriaren alde horretan barne hartzen diren esparruetatik, Antondegiko
garapena da arlo horretan garrantzitsuena.

Horrenbestez, arlo horretako eragina oso positiboa da, arlo horretan dagoen eskariari
erantzuteko oso lagungarria baita.
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C.- Kokalekuak/etxebizitzak hustea.

Urumea ibaiaren ibarrean planteatutako garapen berriak gauzatuko badira, gaur egun
bertan dauden zenbait eraikin eraitsi beharko dira eta bertan kokatzen diren etxebizitzak
eta/edo ekonomia-jarduerak hustu egin beharko dira.

Garapen horietako gehienen antolamendu xehatua zehazteak dagokion plangintza
xehatua formulatzea eskatuko du (plan partziala edo plan berezia). Ondorioz, eraispen
eta huste horien kuantifikazio zehatza ezin da jakin antolamendu xehatu hori finkatzen ez
den artean.

Une honetan, eta hurbilketa huts gisa, aditzera eman behar da eraispen eta huste horien
eraginpean 212 etxebizitza inguru egon daitezkeela eta, guztira, 24.423 m²(s) inguru.

Halaber, eraitsi eta hustu beharreko ekonomia-jarduerekin lotzen den sabai-azalera
41.556 m²(s) ingurukoa da.

Horri guztiari gaur egun bertan dauden nekazaritza-ustiapenak gaineratu behar dizkiogu.
Izan ere, planteatzen diren garapen berriekin bateraezinak direnez gero, gaur egungo
kokalekutik hustu beharko dira.

Eragin horiekin lotzen den inpaktua larria, itzulezina eta iraunkorra da, eta bidezko neurri
konpentsatzaileak ezarri beharko dira (lekuz aldatu beharko dira eta/edo beste kokaleku
batzuetan finkatu beharko dira).

D.- Mugikortasuna eta irisgarritasuna.

Oro har, Urumea ibaiaren haraneko jardunak mugikortasun modurik iraunkorrenekin
(bizikleta, ADIFen tren-zerbitzua eta hein txikiago batean EuskoTrenen tren-zerbitzua,
hainbat autobus-linea) ondo konektatutako ardatz batean daude. Orografia nahiko
aldekoa da eta irisgarritasun-arazoak urriak dira.

Haatik, orokortasun horiei hiru salbuespen egin behar zaizkie.

Batetik, Antondegiko garapena. Esparru horretako alderik garaienak +70 metroko kotatik
gora daude, eta Loiola eta Martuteneko ingurunean urbanizazioen zati batek ez du +10
metroko kota gainditzen. Hori dela eta, irisgarritasun-baldintzak okerragoak dira eta
ibilgailu pribatuarekin lotzen den mugikortasuna nagusi izateko arriskua handiagoa da.

Bestalde, ADIFen aldiriko tren-zerbitzuaren eta Urumeako autobiaren artean dauden
lursailek oso orografia ona duten arren, irisgarritasun-baldintza eskasak dituzte
azpiegitura horien oztopo-eragina dela kausa. Gainera, oztopo-eragin hori areagotu
egingo da trenbide-linea berria hirira sartzeko aurreikusten den adarrarekin.

Azkenik, azken adar horren eraikuntzak eragina izan dezake ADIFen gaur egungo aldiriko
tren-zerbitzuan, Martuteneko eta Loiolako geralekuetan barne. Izan ere, zerbitzu horretaz
baliatu ahal izateko baldintza egokietara birmoldatu eta/edo ordezkatu beharko dira.

Oro har, eragina larria izango da, baina neurri zuzentzaile eraginkorrekin neurrizkora edo
bateragarrira murriztu ahal izango da. Kontuan izan behar da neurri zuzentzaile horien
zati bat hirigintzaz harantzago doala, eta hainbat administrazioren arloko politika batzuei
egokituko zaizkiela.
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6.6.- Ondoriozko arriskuak.

A.- Arrisku geoteknikoak.

Urumearen haranaren hondoan planteatzen diren urbanizazioek eta eraikuntzek
sostengu-ahalmeneko eta asentuko arazo larriak dituzte (puntu batzuetan alubialak 60-70
metrotik gorako potentzia izan dezake), eta, hortaz, egituren eta urbanizazioen
egonkortasunerako jardun garrantzitsuak egin beharko dira.

Antondegiko jardunean zona egokiak ez daudela jasoarazi beharko da: harkaitz
meteorizatuak, maldaren aldeko butxadurak, metakin kolubialak, buztin sendoetan
asentuak sortzeko aukera... Ondorio horretarako landutako txosten geoteknikoan lur-
erauzketak, betelanak eta zimendatzeak egiteko neurri zorrotzak ezartzen dira.

Beharrezko neurrien garrantzi eta iritsiera ekonomikoari erreparatuta, inpaktua larritzat
jotzen da, baina aginduzko txosten geoteknikoetan jasoko diren neurriek arrisku hori
gutxienekora murriztuko dute edo desagerraraziko dute –txosten geotekniko horiek
plangintzaren ingurumen-ebaluazioko prozesuaz kanpo egin beharko dira beti–.

B.- Urpean geratzeko arriskua.

Loiolako Lorategi Hiria, Txomin Enea, Antzita, Sarrueta eta Portutxo esparruak urpean
geratzeko arriskuaren mende daude. Esparru horietako askotan arriskua 10 urteko
birgertatze-aldiari lotzen zaio. Antondegin arriskua askoz ere txikiagoa da.

Eusko Jaurlaritzak abian jarri du asmo handiko uholdeen prebentziorako programa.
Programa horrek, hasiera batean, 500 urteko birgertatze-aldirako uholde-arriskuez libre
utziko ditu zona urbanizatuak. Programa hori Donostiako Udalarekin koordinatuta ari da
gauzatzen. Horrela, urbanizazio berriek zehatz-mehatz ari dira jarraitzen programa horrek
ezarritakoa, finkatutako helburua bermatuz.

Horregatik guztiagatik, Urumearen haranaren hirigintza-garapenak, jardun hidraulikoekin
koordinatuta, eragin nabarmen positiboa sortuko du uholdeen alorrean (aurreikusten diren
esku-hartzeak egin ostean).

C.- Ingurumen-zarata, lasaitasuna.

Alor horretan, ingurune honetan bereizi egin beharko dira obra fasea eta ustiapen fasea
edo urbanizazioen bizitza erabilgarria.

Urbanizazio eta eraikuntzako lanek aldi baterako eragin negatiboa eta trinkoa sortuko
dute Loiola eta Martuteneko auzoen ingurutik hurbil gaitutako zonetan. Eragozpen horiek
(hautsa, lokatza, behin-behineko desbideratzeak, zaratak, bibrazioak...) iraupen handi
samarra izango dute –zehaztu gabe dago, baina 8 urte inguru izango dira segur aski–.
Gainera, duela urte batzuetatik azpiegituren arloan egiten diren eta oraindik urte
batzuetan egiten jarraituko diren obrei gaineratuko zaizkie, eta eragina metagarria izango
da.  Inpaktu hori aldi baterakoa eta itzulgarria izango da, baina iraupen luze samarrekoa.
Haatik, neurri babesleak eta zuzentzaileak ezar daitezke, eraginkortasun mugatukoak
diren arren.

Ustiapen faseari dagokionez, une honetan eta xede horretarako egin behar diren lan
eguneratuen eta berariazkoen kalterik gabe (bide- eta trenbide-azpiegitura handien
zarata-mapak; Donostiako hiriko zarata-mapa; etab.), 2004an Udalak sustatutako zarata-
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maparen emaitzazko datuak eta Urumeako autobiarekin, hirira sartuko den trenbide-sare
berriaren adarrarekin eta abar lotzen diren eraginak kontuan izanik esan daiteke
planteatutako garapenak baldintza akustiko eskasen mende daudela. Oso posible da
indarrean dauden legezko xedapenetan ezarritako kalitate akustikoko helburuak lortu ezin
izatea auzoaren alde batzuetan(1).

Ahal den arretarik handienarekin honako laburpena egin daiteke:

* LO.01 Loiolako Lorategi Hiria. 2004ko zarata-mapak adierazten duenez, indarrean
dauden legezko xedapenetan ezarritako kalitate akustikoko helburuak betetzeko
baldintza eskasak daude.

* LO.05.1 Txomin enea Plan Berezia. Egindako zaratari buruzko azterlanaren arabera,
Urumeako autobiara ematen duten fatxaden alde osoak ez ditu betetzen indarrean
dauden legezko xedapenetan ezarritako kalitate akustikoko helburuak. Horrela,
gunerik kaltegarrienetan 70 dB-ko balioa gainditzen da egunez (kalitate-helburua 60
dB-ko balioan dago) edo 60 dB-ko balioa gainditzen da gauez (kalitate-helburua 50
dB-ko balioan dago).

* MA.01 Antzita. Udalak sustatutako 2004ko zarata-mapatik ondoriozta daiteke oso
posible dela kalitate-helburuak ez betetzea, ezta hirugarren sektoreko eremuetarako
ere.

* MA.05 Martutene (Trinkete). Udalak sustatutako 2004ko zarata-mapak adierazten
duenez, esparruaren zati handi batek ez ditu betetzen indarrean dauden legezko
xedapenetan ezarritako balioak.

* MA.06 Sarrueta. Udalak sustatutako 2004ko zarata-mapak adierazten duenez,
esparruaren mendebaldeko muturrean ez dira betetzen kalitate akustikoko helburuak.

* MA.07 Portutxo. Udalak sustatutako 2004ko zarata-maparen arabera, esparruaren zati
handi batek gainditu egiten ditu indarrean dauden legezko xedapenetan ezarritako
kalitate-helburuak (2007ko urriaren 19ko Errege Dekretua, eta abar).

* MA.08 Antondegi. 2004ko zarata-maparen edukia ez da nahikoa ingurumen-zarataren
baldintzak zenbatesteko, ez baititu aintzat hartzen ez Bigarren Ingurabidea, ez
abiadura handiko trenaren trazadura, eta bi faktore horiek oso eragin kaltegarria izan
dezakete indarrean dauden legezko xedapenetan ezarritako kalitate akustikoko
helburuak lortzeko garaian.

Edonola ere, lan horiek legezko xedapen horietan, zarata-mapetan eta horien
eguneratzeetan ezarritako irizpideen arabera gauzatzea ezinbestekoa izango da arlo
horretan dagoen egoera zehaztasunez ezagutzeko. Lehentxeago aditzera emandako
ondorioak testuinguru horretan berresteak babes akustiko bereziko zonak mugatzea
justifika dezake, baita ondoren zona horiei dagozkien zonako planak lantzea ere(2).

Laburbilduz, une honetan eta azaldutako zirkunstantzien testuinguruan, inpaktua larria,
epe luzekoa, iraunkorra, leheneragarria eta itzulgarria izango da (soinu-emisioak bertan
behera geratzen badira). Gainera, neurri babesleak eta zuzentzaileak (ekintza-planak, eta
abar) hartzeko aukera ematen du. Nolanahi ere, une honetan oso zaila da neurri horien
eraginkortasuna aurreikustea.

                                                          
(1) Helburu horiek zonifikazio akustikoari, kalitate-helburuei eta emisio akustikoei buruzko 2007ko urriaren 19ko Errege

Dekretuan ezarri ziren.
(2) Ildo horretan, 2003ko azaroaren 17ko zaratari buruzko Legearen 25. eta 20. artikuluetan, besteak beste,

ezarritakoari jarraitu beharko zaio.



DONOSTIAKO HAPO.   “1.2 INGURUMEN IRAUNKORTASUNARI BURUZKO TXOSTENA” DOK.
Testu Bategina (Behin betiko onarpena: 2010/06/25)

PLAN OROKORRAREN BULEGOA

OFICINA DEL PLAN GENERAL

99

D.- Hondakinak, lurren balantzea...

Eragiketa handi horren obretan sortuko diren hondakinen bolumenaren edo lur-
balantzeen zenbatespen fidagarririk ez dago.

Lur-balantzeei dagokienez, eta esparru osoan eraikinetarako egin beharreko hondeatze-
beharrak kontuan izanik, aurreikus daiteke lur-balantzeen bolumena handia izango dela
eta dagokion araudiaren arabera tratatu beharko dela. Baliteke bolumen hori nabarmen
gehitu ahal izatea urbanizazioen soberakinekin, batez ere Antondegiko urbanizazioko
soberakinekin; haatik, oraindik zenbatetsi gabe dagoen gaia da. Bestalde, mailegu-
materialen beharrak ere oso handiak izango direla ematen du.

Zenbait eragiketetan eraispen handi samarrak egin behar dira, eta arlo horretan Txomin
Enea, Sarrueta, Portutxo eta Loiolako Lorategi Hirikoak nabarmentzen dira. Ez da horren
kalkulurik egin, baina eraispen ugari egin behar izatea aurreikus daiteke.

Adierazitako ziurgabetasunarekin, baina prekauzioaren printzipioa aplikatuta, inpaktua
larritzat jo da. Nolanahi ere, neurri zuzentzaileak aplikatzeko aukera egongo da, eta
horrela inpaktua neurrizkora jaitsi ahal izango da.

Ustiapen fasean askotariko hondakinak sortuko dira: hondakin-urak, euri-urak, hiri-
hondakin solidoak,... Hondakin-urak eraginkortasunez txertatuko zaizkio saneamendu eta
arazketako sistema orokorrari. Hiri-hondakin solidoen gehikuntza, bestalde, arlo horretan
gaur egun dauden zerbitzuek tratatu beharko dute. Arlo horretan, hortaz, ez da eragin
adierazgarririk hauteman, betiere hondakinen helmuga adierazitakoa bada.

E.- Poluituta egon daitezkeen lurzoruak.

Poluituta egon daitezkeen lurzoruak hauteman dira Txomin Enean (2 kokaleku), Antzitan
(5 kokaleku), Portutxon (4 kokaleku) eta Sarruetan (2 kokaleku). Horiek guztiak IHOBEren
inbentarioan sartzen dira.

Gainera, Txomin Eneari dagokion 1995eko Plan Orokorraren Aldaketaren ondoriozko
Ingurumen Inpaktuaren Baterako Ebaluazioari buruzko Azterlanak beste 5 kokalekutan
lurzorua polui zitzaketen jarduerak egon ahal izan zirela eman zuen aditzera.

Halaber, Antondegin hauteman denez, gaur egun bertan behera utzita dagoen harrobian
lurzorua poluitu zuten jarduerak kokatu ziren, nahiz eta kokaleku hori ez den IHOBEren
inbentarioaren barnean hartu.

Lurzoru horiek poluzioz garbitzeko egin beharreko lanekin lotzen den inpaktua positiboa
da, arlo horretako problematika murrizteko eta/edo ezabatzeko baliagarria izango den
aldetik. Edonola ere, eragin positibo horiek osatu egingo dira lan horien kostuaren eta
konplexutasun teknikoaren ondoriozko eragin negatiboekin.

F.- Arrisku teknologikoak.

Eraginpean dauden esparruak arriskuko azpiegitura horien eragin-esparruan sartzen dira:

* A-8 autobidea, arrisku handiko bidea. 600 metroko eragin-zerrendaren barruan
Lorategi Hiriaren garapenaren osotasuna sartzen da, baita Txomin Eneko
garapenaren zati bat ere.
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* ADIFen Madril-Irun trenbidea, arrisku ertaineko trenbidea. 600 metroko eragin-
zerrendaren barruan Txomin Enea, Antzita, Sarrueta, Martutene (Trinkete) eta
Portutxoko garapenaren osotasuna sartzen da, baita Lorategi Hiriko eta Antondegiko
garapenen zati bat ere.

Inpaktua neurrizkoa izango da ustiapen fasean, eta neurri babesleak eta zuzentzaileak
aplikatzeko aukera dago.

6.7.- Ingurumen-inpaktua ebaluatzeko ziurgabetasunak.

Ingurumen-inpaktua ebaluatzeko honako zailtasun hauek hauteman dira:

* Urumea ibaiaren ibilguaren gaineko ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa jardun hidraulikoen
mende dago. Hirigintza-jardunak azterlan hidraulikoetan aditzera ematen diren
baldintzatzaileetara egokitzen dira. Edonola ere, azterlan eta proiektu hidraulikoak oraindik
idazteko fasean daudenez gero, ezin da erabateko zuzentasunez zehaztu arlo horretako
inpaktua.

* Mugikortasunaren eta irisgarritasunaren alorrean aurretiazko balorazioa egin da,
aurreragoko faseetan informazio gehiago sortzearen zain –bai Plan Orokor honetan
planteatutako antolamendua garatzeko eta gauzatzeko prozesuan, bai ingurune horretan
sustatu beharreko mugikortasun-planetan–.

* Ingurumen-zaratari dagokionez, eta sustatu beharreko zarata-mapen ondorioen kalterik
gabe (gaur egun dauden eta proiektatzen diren bide eta trenbideko azpiegitura handien
titularrek zein Udalak berak sustatu beharreko zarata-mapak), une honetan dagoen
informazioak aditzera ematen du zarataren alorrean arazoak egon daitezkeela.

* Obra faseko lur-hondakinen balantzeei buruzko daturik ez dago. Aurreragoko faseetan
aztertzeko geratuko da.

Plan honetan proiektatzen diren proposamenak garatzeko eta gauzatzeko prozesuaren
ondorengo faseetan alderdi horiek aztertu eta aintzat hartu beharko dira, baita dagozkien neurri
babesleak, zuzentzaileak eta/edo konpentsatzaileak ere.

7. Zubietan planteatutako proposamenen emaitzazko inpaktuen analisia.

7.1.- Sarrera.

Zubietako auzoa Donostiako gune zentraletik bereizita dagoen enklabe bat da. Izen bereko
ingurunean kokatzen da, eta ingurune hori Donostiako udalerriko eta Usurbilgo udalerriko
lursailez osatuta dago. Auzo horrek guztira 6.914.187 m²-ko azalera du.

Osotasun horretatik, honako esparruak daude orain proiektatzen diren proposamen berrien
eraginpean eta horietara, zehazki, zabaltzen da planteatutako analisia:

* ZU.02 Aldatxeta
* ZU.05 Bugati
* ZU.08 Eskuzaitzeta
* ZU.09 Lizarraga-Errotabide (S.9)

Aurrekoei “ZU.04 Hipodromoa”  esparruaren iparraldeko muturrean dagoen lursail bat gaineratu
behar zaie.

Aipatutako esparruek guztira 147 ha inguruko azalera hartzen dute.
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Bestalde, hiri-hondakin solidoen tratamendurako proiektatutako instalazioekin lotzen diren
lursailak ere aztertu dira, balorizazio energetikoko planta barne. Horietarako 31,8 ha-ko lursaila
aurreikusi da Artzabaletan.

Plan Orokor hau lantzeko prozesuaren barruan bideratu zen Hipodromoari eta haren inguruneari
dagokion 1995eko Plan Orokorraren aldaketa-espedientearen Aurrerapena. Gipuzkoako Foru
Aldundiak jaulkitako aurretiazko txostena ere prozesu horren barruan bideratu zen –Aurrerapen
hori ingurumen-ebaluazioaren mende izan zen–.

Era berean, hiri-hondakin solidoak tratatzeko instalazioak ezartzeko proposamena bi
espedienteren mende izan da. Batetik, 1995eko Plan Orokorraren Aldaketa, 2008ko uztailaren
24ko ebazpen bidez hasiera batean onartua, eta ondorengo izapideen mende egon ez dena.
Bestalde, Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatutako Gipuzkoako Hiri Hondakinak kudeatzeko
Azpiegituren Lurraldearen Arloko Plana, 2009ko uztailaren 21eko foru-ebazpen bidez behin
betiko onartua, eta dagokion ingurumen-inpaktuaren baterako ebaluazioari buruzko azterlana
duena. Izan ere, Plan horrek instalazio haiei estaldura ematen die, eta, hierarkikoki haren
mende dagoenez gero, Plan Orokor honek haren aurreikuspenak bildu eta finkatu besterik ez
du egiten.

7.2.- Baliabide naturalen gaineko inpaktuak.

A.- Itsasertza eta ibai-ibilguak.

Proposatutako jardun guztiak Oria ibaiaren ezkerraldean garatzen dira. Ibaiaren
ezkerraldean dagoen ibai-sareak Andatza mendiaren (562 m) ingurutik datozen isurketak
jasoko ditu. Isurketa horiek altuera txikiagoko honako muinoen artean osatzen dira Olaiko
Gaina (330 m), Txaldalur (300 m), Leteun (230 m) edo Elordin Gaina (168 m).

Jardun-esparru horietan honako erreken tarteak bideratzen dira:

* Arkaitz erreka eta haren adarra den Lizardi erreka (hiri-hondakin solidoen arazketarako
instalazioen eraginpean dagoen esparrua).

* Goiaran erreka (Aldatxeta esparrua).
* Latxaga erreka eta haren adarrak diren Katanbide, Añau eta Urepel errekak

(Eskuzaitzeta esparrua).
* Zorrotzarrita erreka (Eskuzaitzeta eta Bugati esparruak).

Oria ibaiaren beste ibaiadar batzuk, hala nola Etarte, Etzabal eta Atxulondo-Abalotz,
hurbileko inguruneetatik bideratzen dira, eta horietan ez dira Plan Orokorraren ondoriozko
jardunak aurreikusten.

Aztergai dugun esparruak eta Zubietako enklabeak, oro har, Oria ibaiarekin egiten du muga,
eta enklabe horren eta Lasarte-Oriako udalerriaren artean egiten du muga. Aztergai dugun
Oria ibaiaren tartean arroko azalera  600 Km2-tik gorakoa da. Tarte hori Lasarte-Oria eta
Usurbilgo hiri-eremuari dagokio. Ibaia tarte horretan ubideratuta dago, eta hiri-presioa eta
industria-presioa oso handia da ibaiaren eskuinaldean. Egoera ekologiko eskasa du.

Hipodromo eta Aldatxeta esparruen arteko tartean ur-bazterreko landarediko orban linealak
daude (haltzadiak), baita ibilguaren alboko zonetan landatutako hainbat espezietako aleak
ere –halaxe gertatzen da hipodromoarekin muga egiten duen ibaiaren ezkerraldean–. Ez da
zuzeneko inpakturik aurreikusten formazio horien gainean, Iturrarteko babesgunearen
altueran ibaiaren ezkerraldean dagoen ur-bazterreko landarediaren gaineko eragin puntuala
salbu; izatez, Oria ibaiaren bi ertzen artean bide bat gauzatuko da–.
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Erreka isurleen artean Latxaga erreka nabarmentzen da. Erreka horren ibilgua estalita
dago amaierako tartean Zubietako kirol instalazioen azpian (Real Sociedad eta
Hipodromoa). Txaldalur-Elordin mendiguneen inguruetatik behera egiten du eta
eskuinaldetik Urepel, Añau eta Katanbide erreken ura jasotzen du. 1 eta 10 km2 arteko
arro isurlea du. Latxaga errekak “oso egoera ekologiko ona” du, hiri-hondakin solidoen
tratamendurako instalazioei dagozkien 1995eko Plan Orokorraren Aldaketaren ondoriozko
ingurumen-inpaktuaren baterako ebaluazioari buruzko azterlanean aditzera ematen
denez.

Etorkizuneko Eskuzaitzetako garapena eta Oria ibaia zeharkatzen duen hipodromoko zubia
lotzen dituen bigarren mailako bideak –Aldatxetako bizitegi-garapenari ere zerbitzu egingo
dionak– Latxaga errekaren ibilgu nagusia zeharkatu beharko du. Aire zabalean mantentzen
den errekaren behe-ibilgua ere Bugatin aurreikusten den ekonomia-jardueren garapenen
eraginpean egon daiteke.

Bestalde, Eskuzaitzetan proiektatutako hirigintza-garapenak (ekonomia-jarduerak eta
espetxea) eta N-I errepidetik Artzabaletako hiri-hondakin solidoen tratamendurako
instalazioetara arteko zuzeneko sarbideak (Bugati) Latxagako zuzeneko ibaiadarren
burutzako tarteak okupatzen dituzte, baita Katanbide, Añau eta Urepel errekak ere. Guztiak
1 km2 baino arro isurle txikiagokoak dira.

Aurreko paragrafoan aipatutako proposamenen eraginpean dagoen beste ibai-adarretako
bat Zorrotzarrita erreka da. Erreka horren burutzako tarteak aldatu egin beharko dira
Eskuzaitzetako plataforma eta esparrura sartzeko bide nagusia gauzatzeko, baliteke
ubideratu eta estali behar izatea. Erreka horren arro isurlea ere 1 km2 baino txikiago izango
da eta behe-arroan Bugati esparruan aurreikusitako garapenaren eraginpean izango da.

Azkenik, hiri-hondakin solidoak tratatzeko instalazioetarako sarbideak Arkaitz erreka
zeharkatu beharko du. Haren ertzetan haltzadi/harizti baso misto estu bat garatzen da, eta
egoera ekologiko onean dago. Planta eraikitzeko beharrezko lur-higidurek Lizardi errekan
ere izango dute eragina.

Planteatzen diren obra guztiak ur-ibilguetatik hurbil daudenez gero –Oria ibaitik hurbil ere–,
uhertasuna eta esekiduran dauden solidoen kopurua gehitu daiteke (aldi baterako
behintzat), eta horri olioen, erregaien eta antzeko beste gai toxikoen isurketa-arriskua
gaineratu beharko zaio.

Hori dela eta, sare hidrografikoaren gaineko inpaktua larritzat joko da, eta, batik bat, obra
fasean gauzatuko da. Ikus-inpaktu gisa, eta obrak amaitu ostean, zenbait ibarren burutzak
desagertzea aurreikusten da, eta inpaktu hori iraunkorra, itzulezina eta leheneraezina
izango da.

Aurreikusten den eragina murrizteko neurri babesleak eta zuzentzaileak proposatu dira, bai
plangintza fasean (plan partzialak, urbanizazio-proiektuak) zein obrak egiteko fasean.

B.- Akuiferoen urrakortasun handia

Aztertutako esparruetan aurreikusten diren jardunetako batzuek, zehazki lautada
alubialean garatzen direnek (“ZU.05 Bugati” eta “ZU.02 Aldatxeta” esparruetan
proiektatutako garapenen zati bat), akuiferoen poluzioarekiko urrakortasuna duten
zonetan dute eragina. Oria ibaiaren zona alubial horrek erabilera garrantzitsurik ez duen
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akuifero bat du, eta ibaiaren bi ertzetan egin diren hiri-garapenenekin atzerakada
nabarmena izan du.

Emaitzazko inpaktua neurrizkoa da eta eragin-arriskua murriztuko duten neurri babesleak
onartzen ditu.

C.- Espazio naturalak (globalak).

Planteatutako jardunek ez dute eraginik sortzen Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean
mugatzen diren interes naturaleko eremuetan, garrantzi komunitarioko lekuetan edo
espazio natural babestuetan.

D.- Landaredi interesgarria.

Eraginpean egon daitekeen azaleraren %8 gutxi gorabehera urbanizatuta dago edo
landaredi erruderala eta nitrofiloa du. Oriaren ibarrean, Bugati eta Hipodromoaren
inguruetan, dagoeneko asfaltatuta dauden, betelanak dituzten edo hirigintza-garapenak
dituzten lursailei dagokie. Aztertutako esparruaren gainerakoan, proposatutako jardunak
gauzatuko badira, gaur egun dagoen landaredia ezabatu beharko da edo sasiak garbitu
beharko dira, sastrakez, zuhaixkez edo zuhaitzez okupatutako azalera handi batean.
Azken zuhaitz horiek gehienak koniferoen baso-berritzeen ondoriozkoak dira edo hosto
erorkorren gazte faseko edo fase degradatuetako zuhaitzak dira.

Aurreikuspenen arabera eraginpean egongo den landaredi interesgarriaren barruan
honakoak identifikatu dira: haltzadiko formazio linealak (Habitat Arteztarauaren arabera
lehentasuna duen habitata) hiri-hondakinen tratamendurako instalazioak eraikitzeko
aurreikusten den esparruan (Arkaitz eta Lizardi ibarrak), hariztiak eta hosto zabalen baso
mistoak Eskuzaitzetan (Latxaga, Urepel eta Zorrotzarritako ibarrak), eta harizti txikiak
Aldatxetan eta Bugatin. Zubietako goialdean dauden hainbat zuhaiztietan hostazuri eta
gorosti ugari identifikatu da, eta espezie horiek legezko babesa dute Gipuzkoan, eta
gorostiaren kasuan Euskal Autonomia Erkidego osoan(1).

Aztertutako eremuan, halaber, interes komunitarioa duen habitat mota batek okupatutako
azalera handiak identifikatu dira. Habitat hori Europako txilardi lehorrak dira (4030 kodea).
Eremu honetan, Euskal Autonomia Erkidego osoan oso arruntak diren oteek ordezkatzen
dute habitat hori. Izatez, espezie horrek baso-jardunen eta bestelako jardun antropikoen
(zuhaitz-mozketen, abeltzaintzaren, suteen) bultzada izan du.

“ZU.04 Hipodromoa” esparruan ez da formazio interesgarrien gaineko eraginik
aurreikusten, jardunak esparruaren iparraldeko muturrean gauzatuko dira eta bertan
apaindurazko zuhaitz batzuen formazio linealak baino ez daude (astigar zuriak).

Eskuzaitzetako esparruan formazio interesgarrien gaineko inpaktua nabarmentzen da,
aztertutakoen artean azalerarik handiena hartzen baitu, 105 ha inguru. Aurreikusitako
jardunen eraginpean –Latxaga errekaren ibarra zeharkatuko duen bidearen tarte horren
eraikuntzaren eraginpean barne– harizti eta hostozabalen baso mistoko 16,4 ha inguruko
azalera egon daitekeela aurreikusi da. Zehazki ibar horretan kokatzen dira eremuan
kontserbazio hobea duten zuhaiztiak.

Aldatxetan (32 ha) eta Bugatin (7 ha) planteatzen diren jardunak eta Bugati eta
hipodromoaren arteko barne-bideak hedadura txikia izanik ere, munta handiko haritzak

                                                          
(1) 3/1990 Foru Dekretua; 167/1996  Dekretua eta 1998ko uztailaren 10eko Agindua (Euskal Autonomia Erkidegoa).
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dituzten hariztiak guztiz edo zati batean desagertzea ekarriko dute. Harizti horiek guztira
2,3 ha hartzen dituzte.

Azkenik, hiri-hondakin solidoen tratamendu-instalazioen eraikuntzak (31,8 ha-ko
esparrua) eta horietarako sarbideak eragina izan dezakete Arkaitz eta Lizardi erreken
ibarretan garatzen diren haltzadiz eta hosto zabalen baso mistoez osatutako 2,3 ha-tan.

Horrenbestez, Zubietako enklabean aurreikusten diren jardunek guztira landaredi
interesgarriko 21,1 ha ingurutan izan dezakete eragina. Landaredi interesgarriko formazio
horietan harizti eta baso mistoko formazioak nabarmentzen dira –batez ere Latxaga
errekako ibarrean kokatzen direnak–, baita Arkaitz eta Lizardi erreken ibarretan garatzen
diren haltzadi eta hosto zabalen baso mistoetako formazioetan ere. Azalera horrek
guztiak udalerrian landaredi interesgarri gisa identifikatutako azaleraren %3 hartzen du.

Nolanahi ere, behin betiko eragina aldakorra izan daiteke, esparru horien behin betiko eta
xehatutako antolamenduaren eta okupazioaren mende egongo baita.

Inpaktua larria, itzulezina eta leheneraezina da, baina aurreikusitako eragina nolabait
muga dezaketen neurri babesleak eta zuzentzaileak daude. Neurri horiek garapen-
plangintzako fasean zein obrak gauzatzeko fasean hartu beharko dira kontuan, batez ere
paisaiaren ikuspuntutik.

Dena dela, neurri konpentsatzaileak ezarri beharko dira formazio horiek Zubietako
enklabean bertan leheneratzeko. Izatez, Zubietan ekosistemak hobetzeko neurriez baliatu
daitezkeen lursail-azalera handiak daude.

E.- Fauna interesgarria.

Orain aztertzen den Zubietako ingurunea ez dago orain arte sustatu eta onartutako
arriskuan dauden espezieak kudeatzeko planetako bakar baten eraginpean. Era berean,
ez da udalerriko faunarako eremu interesgarrien parte, ez da arlo horretako
baldintzatzaile gainjarrian integratutako eremuetan sartzen.

Haatik, beste azterlan batzuk berraztertu dira (arriskuan dauden espezieen kudeaketa-
planen zirriborroak, Gipuzkoako hegazti habiagileen atlasa,...) arriskuan dauden
espezieak edo interes bereziko fauna komunitateak ager daitezkeen ikusi ahal izateko.
Honakoa da emaitza:

* Kolaka espeziearen (“bakan” kategoria duena) kudeaketa-planaren zirriborroak Oria
ibaia –Andoinera arte– hartzen du interes bereziko zonatzat. Hasiera batean, jardunek
ez dute zuzeneko eraginik ibaian, baina zeharkako eraginak sor daitezke obra fasean.
Ez da beste arrain espezie katalogatu batzuen presentzia jasoarazi.

* Zubietaren garapenean ez da arriskuan dauden espezieen euskal zerrendaren
barnean hartzen diren anfibioen agerpena jaso.

* Zubietako jardun-esparruan ez da narrastien espezie katalogatuen agerpena
jasoarazi.

* Hegaztiei dagokienez, nahiko hurbil espezie kaltebera bat agertzen da, uhalde-enara,
Villabonatik hurbil hazteko umatze-kolonia bat dago eta. Populazio horien gaineko
zuzeneko eraginak baztertuta daude, eta zeharkako eraginen bat sortzea ere ez da
oso posible.

* Guztira bakan gisa katalogatutako 4 espeziek egiten dituzte habiak Zubietako
esparrutik hurbil: liztorjale europarrak, arrano sugezaleak, arrano txikiak eta zuhaitz
belatzak. Horietarako guztietarako larreratze-eremua da Zubietako goialdeko zona.
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Hasiera batean ugaltze-zonen gainean zuzeneko eraginak baztertzen badira ere,
hirigintza-garapenak (batez ere Zubietako goialdeko garapenak) larreratze-eremuak
murriztea ekar dezake.

* Aurreko puntuaren ildo beretik, interes berezia duten 5 espeziek egiten dituzte habiak
hurbileko eremuetan, eta espezie horien larreratze-zonen artean segur aski Zubietako
esparrua ere egongo da: mirotz zuriak, zata arruntak, lepitzuliak, okil txikiak eta
erroiak. Segur aski zuzeneko eraginik gertatuko ez den arren (ez da egiaztatu
esparruan habiak egiten dituzten), planteatutako hirigintza-garapenak espezie horien
larreratze-eremuak murritz ditzake epe luzera. Interes bereziko beste espezie bat
(martin arrantzalea) Oria ibaiaren ibilgu guztian zehar aritzen da arrantzan. Kasu
horretan hirigintza-garapenak ez du zuzeneko eraginik izango espezie horrengan ez
obra fasean, ez ustiapen fasean. Obra fasean sortuko diren zeharkako eraginak
(esekiduran dauden solidoen kopurua gehitzea,...) ez du espezie horrengan eragin
adierazgarririk izango.

* Azkenik, eta katalogatutako ugaztunei dagokienez, bi saguzar espezie agertu ahal
izatea soilik jasoarazi da: Ferra-saguzar handia (kaltebera) eta ferra-saguzar
mediterraneoa (desagertzeko arriskuan). Espezie horiek kudeatzeko planaren
zirriborroak aditzera ematen du espezie hori historikoki Unanue haitzuloan agertzen
dela. Haitzulo horren inguruan 5 km inguruko larreratze-eremua ezartzen du. Hala ere,
haitzulo horretan bi espezie horien inguruko azken aipamenak 1970eko
hamarkadakoak dira, eta 2000ko hamarkadaren hasierako azken azterketak ez ziren
positiboak izan. Kudeaketa-planaren zirriborroak Unanue haitzuloa lehentasuneko
leheneratze-babeslekutzat jo du. Garapen honek, gaur egungo zirkunstantzietan, ez
du zuzeneko edo zeharkako eraginik sortuko bi ugaztun horien populazioen gainean.
Haitzulo horretako espezieak leheneratzea lortzen bada, Zubietako garapenak
habitata galtzea ekar dezake, baina kontuan izan behar da zona hori bi espezie horien
balizko larreratze-eremuaren ertzean dagoela.

Laburbilduz, Oria ibaiaren gainean zeharkako eraginen bat espero daiteke obra fasean,
baina aldi baterakoa izango da. Ia segurutzat jotzen da katalogatutako hainbat espeziek
habitata edo larreratze-eremua galtzea, baina ez dago berretsita espezien horien umatze-
eremuen gainean zuzeneko eragina. Gainera, esku-hartzeak zuzenean izango du eragina
basoko fauna eta ingurune nolabait irekitako (baso berritzeetako, sastrakadietako, ...)
fauna duen oso zona zabalean, eta bertako komunitateak desagertu egingo dira.
Horrenbestez, obra faseko inpaktua larria izango da. Alabaina, neurri babesle eta
zuzentzaile batzuk barnean hartzeko aukera izango da; nolanahi ere, eraginaren munta
gutxi murriztuko dute. Ustiapen fasean eraginak larria izaten jarraituko du, eta neurri
konpentsatzaileren bat aplikatu ahal izango da.

F.- Konektagarritasun ekologikoa.

Zubietako enklabea ez da eskualde-mailako korridore ekologikoen sarerako
proposamenaren parte. Sare horren egitura-elementurik hurbilenak Pagoeta-Ernio
eremuari eta horien indargetze-eremuei dagozkie. Nolanahi ere, aditzera eman daiteke
elementu horrek (Pagoeta-Ernio) eta Zubietako enklabearen artean dagoen lurraldeak
ezaugarri iragazkorrak dituztela fluxu ekologikorako. Izan ere, landa-erabilerak nagusi
dira, batez ere abeltzaintza- eta baso-erabilerak, eta azpiegitura urrik mugatzen dute fluxu
hori.

Lehentxeago aditzera eman den moduan, aztertutako jardunek 148 ha-ko gehieneko
okupazioa ekarriko dute. Azalera horren %8 inguru Oria ibaiaren ibarrean kokatzen diren
jada artifizializatutako azalerak dira (bide-sistema, hipodromoaren inguruko etxebizitzak
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eta instalazioak, betelanak, eta abar), eta fisikoki Lasarte-Oriako hiri-eremuarekin lotzen
dira.

Konektagarritasun ekologikoaren gaineko eraginak fluxu ekologikorako habitat
iragazkorren murrizketarekin eta katalogatutako faunako zenbait espezieren larreratze-
eremuen murrizketarekin lotzen dira. Gutxi gorabehera eraginpean egon daitekeen
eremuaren %70 zuhaixken eta zuhaitzen landarediak okupatuta dago. Batez ere baso
mistoko gazte fasean edo degradazio fasean dagoen landaredia da, eta hein txikiago
batean baso-berritzeen ondoriozko landaredia (Pinus radiata, Quercus rubra). Bosten bat
soilik jo da landaredi interesgarritzat (hariztiak, haltzadiak, baso mistoa). Aztertutako
eremuaren gainerakoak, %20 inguru, nekazaritza eta abeltzaintzako erabilera du (larreak,
belardiak, fruta-arbolak edo baratzeak).

Azkenean urbanizatzen den azalera proposatutako jardunen garapen-plangintzaren
ezaugarrien mende egongo da.

Ingurunearen konexio-ahalmena murriztuko duen beste faktore bat sare hidrografikoaren
gaineko eragina izango da, horixe baita tokiko mailan konektagarritasuna egituratzen
duen elementua. Eragin nagusiak zenbait errekaren burutzetako estalduren ondoriozkoak
(Eskuzaitzeta) zein zerbitzuko bide-azpiegituren eraikuntzaren ondoriozkoak dira. Izatez,
azpiegitura horiek  asko erabiliko dira egunero (erraustegia), eta esparruko sakan
nagusiak okupatzen edo zeharkatzen dituzte (Latxaga eta Arkaitz).

Inpaktua larria, iraunkorra, itzulezina eta metagarria da, bai obra fasean, bai obrak amaitu
ostean. Eragin horiek neurri babesleak eta zuzentzaileak onartzen dituzte, eta udal-
proposamenen eta udalaz gaindikoen artean koordinatuta egon beharko dute.

G.- Ura.

Arlo honetan, aurreko XXIII. epigrafean zein epigrafe honen 13. atalean azaldutakoari
jarraituko zaio.

H.- Lurzorua (lurzoru berrien urbanizazioa)

Arlo honetan, aurreko XXIII. epigrafean zein epigrafe honen 13. atalean azaldutakoari
jarraituko zaio.

7.3.- Nekazaritza-produktibitatea. Nekazaritza-balio handiko lurzoruak eta/edo nekazaritza-
ustiapen estrategikoak.

Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak  Zubietako enklabean 62 ha inguruko nekazaritza-balio
handiko lurzoruen azalera identifikatu du Oria ibaiaren lautada alubialean. Horrez gain,
Aldatxetako terrazetan nekazaritza-ahalmen ertaineko lurzoruak identifikatu ditu, azalera txikia
hartzen duten arren.

Aldatxeta sektorean aurreikusitako bizitegi-garapenak lehentxeago adierazitako terrazetan
dauden lurzoruen (4 ha inguru) nekazaritza-ahalmena ezabatzea ekarriko du, baita Oria
ibaiaren ibarrean kokatutako lurzoru-azalera txiki batena ere (1,5 ha inguru). Lurzoru alubial
horiek Zubietako hirigunera sartzeko errepidea aldatzeko eta zabaltzeko lanen eraginpean ere
egongo dira (1 ha inguru).

Ez dago nekazaritza-ustiapen estrategikorik aztertutako jardunen eraginpean. Eraginpean
dauden lursail ia guztiak estrategikotzat jotzen ez diren ustiapenek kudeatzen dituzte.
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Horietako batzuek zaldi-azienda zaintzearekin lotzen diren instalazioak dituzte, eta instalazio
horiek ezabatu egin beharko dira “ZU.05 Bugati” esparruan proiektatutako ekonomia-jarduerak
garatzeko eta Bugati-Hipodromoa konexio-bidea gauzatzeko.

Garapen horien inpaktua, oro har, neurrizkoa, zuzenekoa, iraunkorra, itzulezina eta
leheneraezina da, eta ez ditu neurri babesleak edo zuzentzaileak onartzen.

7.4.- Baliabide kulturalak.

A.- Hirigintza-ondare historikoa eta arkitektonikoa

Esparruan aurreikusten diren jardunetatik ez da Plan Orokorrean katalogatutako ondare
historiko eta arkitektonikoko elementuen gaineko eraginik ondorioztatzen.

Nabarmendu behar da hiri-hondakinen tratamendurako instalazioetara sartzeko bideak
tunelean zeharkatuko duen Letabide lepotik Santiago Bideak Donostialdean duen
trazaduretako bat bideratzen dela, barneko bidea deritzana hain zuzen ere. Trazadura
hori oraindik ez da onartu, baina tokiko eta erkidegoko administrazioen artean adostuta
dago, eta bat dator tarte horretan bidezidor historiko katalogatu batekin, Donostia eta
Arantzazu lotzen dituen GR-34 bidearekin (transhumantzia-bidea). Horrenbestez, bide-
jardunak bidezidor historiko katalogatua mantetzearekin bateragarri izan beharko du.

B.- Ondare arkeologikoa

Esparru honetan ez da udalerriko ondare arkeologikoan sartzen den elementurik
identifikatu.

C.- Paisaia.

Plan Orokorrean aurreikusten diren hirigintza-garapenek eta proiektatzen diren udalaz
gaindiko jardunek (hiri-hondakin solidoak tratatzeko instalazioek) nabarmen aldatuko dute
horien eraginpean egongo den Zubietako zatiaren gaur egungo paisaia.

Aztertutako udal-proposamenak (Aldatxeta, Bugati, Eskuzaitzeta) Lasarte-Oriako ikus-
arroaren, hego-mendebaldeko muturrean, sartzen den espazio batean garatuko dira.
Ikus-arro zabal horren (1.617 ha) bereizgarri dira, batetik, Lasarte-Oriako hirigunearen
inguruan dauden hiri-garapen trinkoa eta, bestetik, egitura lineal garrantzitsuak –
naturalak, Oria ibiaren modura, edo artifiziala, hala nola bide- eta trenbide-sistemak–. Hiri-
osagaiak arroko azaleraren %20 inguru okupatzen du, eta nekazaritza eta basoko hondo
zabal batekin lotzen da.

Arroa oso eguneroko gisa ezaugarritu da, bertan pertsona kopuru handia kokatzen baita
eta pertsona ugarik zeharkatzen baitute bertan dauden komunikazio-bideetatik. Hortaz,
balio paisajistiko txikia du, gaur egun dauden azpiegituren ondoriozko inpaktuak
baztertzen badira, eta oso txikia horiek balorazioan hartzen badira aintzat.

Izan ere, arroaren mendebaldeko muturrean dagoen Zubietako ingurunean, mantendu
egin dira intentsitate handiagoarekin nekazaritza eta basoko osagaiak, batez ere kotarik
garaienetan. Kontuan izan behar da hiri-garapenak N-I errepidetik hurbilen dauden kotarik
baxuenetara eta hipodromoaren inguruneetara mugatu direla.

Bestalde, hiri-hondakin solidoak tratatzeko instalazioak (erraustegia) Artzabaletan
kokatzea proiektatzen da, eta esparru hori Usurbilgo ikus-arroan dago. Ikus-arro horrek
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aurretik aipatutako ikus-arroaren oso antzeko ezaugarriak ditu. Hau ere oso arro zabala
da (1.949 ha), baina biztanle gutxiago daude bertan (5.500 pertsona inguru). Egitura-
elementu naturalek (Oria ibaia) eta artifizialek (N-634, EuskoTren) zeharkatzen dute, eta
hiri-osagai handia du (%20) nekazaritzako eta basoko hondoarekin lotuta. Garraio-
azpiegituretako sarea (14 Km) edo goi-tentsioko sare elektrikoa (5,3 Km) dira arro
horretako ikus-inpakturik adierazgarrienak.

Arroa ere oso eguneroko gisa ezaugarritu da, eta balio paisajistiko ertaina du gaur egun
dauden azpiegituren ondoriozko inpaktuak alde batera utzita, eta oso balio paisajistiko
txikia azpiegitura horien ondoriozko inpaktuak balorazioaren parte badira.

Testuinguru horretan, hiri-hondakin solidoak tratatzeko instalazioak Oria ibaiaren
ezkerraldean kokatzea aurreikusten da, eta esparru horrek orain arte nekazaritzako eta
basoko izaera handiagoa izan du, ibaiaren eskuinaldeko hiri-garapen handiagoarekin
alderatuta (Usurbilgo hiri-eremua, garraio-azpiegiturak).

Proposatutako jardunen multzoak segur aski lur-higidura handiak eskatuko ditu
aurreikusten diren garapenak kokatuko diren plataformak gauzatzeko, batez ere
Artzabaleta eta Eskuzaitzeta esparruetan kokatzen direnak gauzatzeko. Horrek
erliebearen linea naturalak aldatzea ekarriko du (lur-erauzketak, betelanak ibarren
burutzetan, eta abar), eta horren guztiaren ezaugarriak ez daude definituta plangintzaren
gaur egungo fasean. Prekauzioaren printzipioari jarraituz, larri gisa baloratu da jardun
horien ikus-inpaktua, eta inpaktua zuzenekoa, iraunkorra, itzulezina eta leheneraezina
izango da.

Edonola ere, dagokion garapen-plangintza formulatzean kontuan izan beharko diren
neurri babesleak eta zuzentzaileak onartzen ditu inpaktu horrek.

7.5.- Gizarte-eraginak. Hiri-ingurumena.

A.- Etxebizitza-eskaria

Plan Orokorrak Aldatxeta eta Hipodromo esparruetan guztira 1.011 etxebizitza berri
inguru eraikitzea aurreikusten du, eta horietatik %79 babes publikokoak izango dira.

Eragiketa horietan Plan Orokor honek aurreikusten dituen etxebizitza berrien guztizko
kopuruaren %6  eraikiko da. Garapen berrien osotasunean babestutako etxebizitzen %8
inguru kokatuko da esparruan.

Jardunak eragin positiboa izango du etxebizitza-eskaerari dagokionez, eta, batik bat,
babes publikoari atxikitzen zaizkion etxebizitzen kasuan.

B.- Ekonomia-jardueren eskaria

Zubietan ekonomia-jardueretarako 338.243 m2(s) inguruko eraikigarritasuna gauzatzea
aurreikusten da.

Proposamen horren ondorioz, Plan Orokorrean ekonomia-jardueretarako proiektatutako
sabai berriaren %27  gutxi gorabehera ezarriko da Zubietan. Eragin positibotzat joko da
gisa horretako eskariei dagokienez, bai udalerri-mailan, bai eskualde-mailan.
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C.- Kokalekuak/etxebizitzak hustea

Zubietan planteatutako garapen berriak gauzatuko badira, gaur egun bertan dauden
zenbait eraikin eraitsi behar dira eta bertan kokatzen diren etxebizitzak eta/edo ekonomia-
jarduerak hustu egin behar dira.

Garapen horietako gehienen antolamendu xehatua zehazteak dagokion plangintza
xehatua formulatzea eskatuko du (plan partziala edo plan berezia). Ondorioz, eraispen
eta huste horien kuantifikazio zehatza ezin da jakin antolamendu xehatu hori finkatzen ez
den artean.

Une honetan, eta hurbilketa huts gisa, aditzera eman behar da eraispen eta huste horien
eraginpean 18 etxebizitza inguru egon daitezkeela eta, guztira, 3.223 m²(s) inguru.

Halaber, eraitsi eta hustu beharreko ekonomia-jarduerekin lotzen den sabai-azalera 2.907
m²(s) ingurukoa da.

Horri guztiari gaur egun bertan dauden nekazaritza-ustiapenak gaineratu behar dizkiogu.
Izan ere, planteatzen diren garapen berriekin bateraezinak direnez gero, gaur egungo
kokalekutik hustu beharko dira.

Eragin horiekin lotzen den inpaktua larria, itzulezina eta iraunkorra da, eta bidezko neurri
konpentsatzaileak ezarri beharko dira (lekuz aldatu beharko dira eta/edo beste kokaleku
batzuetan finkatu beharko dira).

D.- Mugikortasuna eta irisgarritasuna

Garapen berrien bide-irisgarritasunaren ikuspuntutik, N-I errepidetik (Bugatiko
biribilgunetik) zuzeneko sarbidea izango duen bide nagusi bat ezartzea aurreikusten da.
Bide horrek, beraz, Lasarte-Oriako bide-sistemak jasan ezin duen erabilera saihestuko
du. Bide nagusi hori osatu egingo da barneko beste bide batzuekin (Bugati-Hipodromoa,
Hipodromoa-Aldatxeta-Eskuzaitzeta, Hipodromoa-Zubietako hirigunea, Zubieta-Txikierdi),
eta barne-bide horiek hobetu egingo dute esparru horien artean dagoen trafikoaren
segurtasuna eta irisgarritasuna.

Plan Orokorrak bere gain hartzen du N-I errepidearekiko konexioa hobetzeko
proposamena eta GI-634 errepidearekiko konexioa hobetzea ere planteatzen du. Horrek
ibilgailuen trafikoaren banaketan izango du eragina, eta, horrenbestez, ageriko eragina
izango du Zubietaren gaur egungo hirigunetik bideratzen den bide-sisteman.

Garraio publiko bidezko irisgarritasunari dagokionez, Donostialdeko eremu funtzionala
estaltzen duten EuskoTrenen tren-zerbitzuak bi dira: Topoa deritzana (Hendaia – Lasarte-
Oria) eta Kostaldekoa deritzana (Donostia-Eibar). Topoaren zerbitzuak Lasarte-Orian du
geltokia, eta punta orduetan 24 minutuko zerbitzu-maiztasuna du. Lasarte-Oriako geltokia
aztertutako eremuetako punturik hurbilenetik, hau da, hipodromoko zubitik 400 metrotara
dago. Aldatxetako bizitegi-garapenetik 700 metro eta 1.300 metro arteko distantziak
daude, eta gutxienez 1,7 Km-ko distantzia dago Eskuzaitzetako eremutik.

Donostialdeko eremuan autobus bidezko hiri arteko garraio publikoko zerbitzua egiten
duten zazpi garraio-operadore daude, eta 15 ustiapen lineen bidez egiten dute zerbitzua.
Zubietan barrena egiten den zerbitzuak egunean 6 zerbitzuko maiztasuna du.
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Oinez zein bizikleta bidezko irisgarritasunak zailtasunak ditu kota garaietan kokatzen
diren garapenetako batzuetarako (Aldatxeta, Eskuzaitzeta). Izan ere aldapa handiko
trazadurak eskatuko lituzke edo mugikortasun bertikaleko azpiegiturak instalatzea
eskatuko luke.

Eskuzaitzetako esparrua nahitaezko mugikortasuna erakartzeko zentroa bihurtuko da,
bertan aurreikusten diren garapenak kontuan izanik (ekonomia-jarduerak eta
ekipamenduak). Esparru horren baldintzak direla-eta (hirigunearekiko distantzia, kota
desberdinak), ibilgailu motordun pribatu bidezko mugikortasuna nagusi izateko arriskua
oso handia da. Baldintzatzaileak are adierazgarriagoak dira hiri-hondakin solidoak
tratatzeko instalazioek sortutako mugikortasunaren kasuan. Izatez, lehentxeago aditzera
emandakoei, lurralde historiko osotik datozen hondakinak egunero garraiatzearen
ondoriozkoak gaineratu behar zaizkie.

Enklabeko gainerako barne-bideek edo kanpoaldearekin lotzeko bide alternatiboek
(Zubieta-Txikierdi) gaur egun mugikortasun moduen banaketan izan dezaketen eragina
gutxieneko fidagarritasunarekin baloratzeko aukera emango duen trafiko eredurik ez
dago. Hasteko, bide horietarako hiri-izaera aurreikusi da: abiadura mugatua, ibilgailu
astunen joan-etorrien debekua, semaforizazioa... Horrela, N-634 eta N-I errepideen arteko
saihesbide gisa erabil daitezen mugatu ahal izango da.

Edonola ere, hainbat faktoreren konbinazioak zerbitzu horiek hobetzeko neurriak hartzea
eskatuko du, ibilgailu motordun pribatuaren erabilera nabarmen gehitzea saihestearren.
Faktore horien artean daude: ekonomia-jardueretako eta ekipamenduetako eremuetako
biztanleria egoiliarra edo erabiltzailea gehitzea; aurreikusitako garapen batzuen artean
gaur egun dagoen kota aldea eta/edo distantziak; eta garraio publiko zerbitzu-puntuak.

Testuinguru orokor horretan, bi errealitate bereizi behar dira.

Batetik, ibarraren alde laua, mugikortasun iraunkorreko bitartekoen bidez zerbitza
daitekeena, betiere bitarteko horien ezarpena eta erabilera sustatzeko beharrezkoak izan
daitezkeen neurri aktiboak eta berariazkoak zehaztearen kalterik gabe. Ikuspegi
horretatik, inpaktua larria izango da, baina ezabatzeko eta/edo zuzentzeko aukera
emango du.

Bestalde, esparruaren goialdeak (zehazki Eskuzaitzeta) ibilgailu motordun pribatuaren
erabilera bultzatzen du, zailtasun handiagoak baititu mugikortasun-bitarteko iraunkorren
bidez zerbitzatu ahal izateko. Hori guztia kontuan izanik, inpaktua larria izango da
ustiapen fasean, eta, zuzendu nahi izanez gero, bitarteko iraunkor horien erabilera
benetan eta eraginkortasunez sustatzeko beharrezko neurri aktiboak eta erabakigarriak
finkatu beharko dira.

7.6.- Ondoriozko arriskuak.

A.- Arrisku geoteknikoak

Euskal Autonomia Erkidegoko gaikako ingurumen-kartografiaren emaitzazko
informazioaren arabera, aurkako baldintza geoteknikoak daude bertan. Sostengu-
ahalmen urria eta Oriaren haranaren hondoan asentuak daude –bertan zenbait eraikuntza
eta urbanizazio aurreikusi da–.

Gainerako garapenak aldeko baldintza geoteknikoak edo baldintza onargarriak dituzten
eremuetan kokatuko dira. Hiri-hondakinak tratatzeko instalazioen eraikuntzarako
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aurreikusten den esparruaren kasuan, baldintza geoteknikoak onargarriak dira, baina
bertan dauden maldak (>%30) arrisku-faktore gisa jasoarazten da. Letabide lepotik
Arkaitz errekara jaisten den mazelan, zehazki, harri-irristatzeak gerta daitezkeen eremuak
daude. Izatez, unitate estratigrafikoaren orientazioa eta butxadura eta malden angeluak
bat datoz(1).

Hasiera batean, eta berariazko azterlan geoteknikoen zain, eragina neurrizkoa izango da,
zuzentzeko neurriak gauzatzeko beharrezko behar ekonomikoak direla eta. Neurri horiek
aplikatutakoan, eragina oso txikia izango da edo desagertu egingo da.

B.- Urpean geratzeko arriskua

Zubietako enklabean, urpean geratzeko arriskurik handiena duten eremuak Oria ibaiaren
ezkerraldean daude, Hipodromotik Donostiako udalerriaren amaiera bitartean.

Oro har, eraikin urri eta baserri sakabanatuak dituzten nekazaritza-erabilerako lursailak
dira. Eusko Jaurlaritzak 1995. urtean jada ubideratu egin zuen ibaia Brunet-etik
Txikierdiraino, eta, hortaz, gaur egun urpean geratzeko arriskua txikiagoa da duela urte
batzuk baino.

Plan Orokor honetan aurreikusten diren hirigintza-garapen berrien zati bat, zehazki
“ZU.02 Aldatxeta” eta “ZU.04 Hipodromoa” esparruak, Oria ibaiaren urpean gera
daitekeen zonan hedatzen dira, eta hainbat birgertatze-aldiko uraldien eraginpean egongo
dira.

Arriskurik handienak Hipodromoko zubiaren inguruan daude, zubitik uretan gora zein
uretan behera. Urpean geratzeko orbanak ibar alubialean sartzen dira. Zehazki, gaur
egun kirol-instalazio horren sarreran dagoen aparkalekuko esparrua eta zubi horren
artean eta Zubietako hirigunearen artean dagoen etorkizuneko ekipamendurako lursaila
10 eta 100 urteko birgertatze-aldiko uraldi-lineen artean daude, hau da, urpean geratzeko
arrisku handia duten eremuak dira (urtean uholdea gertatzeko probabilitatea %1,0 eta
%10,0 artean dago).

Bestalde, “ZU.04 Aldatxeta” esparruan, Hipodromoaren sarreraren ondoan aurreikusten
diren bizitegi multzoak 100 eta 500 urte arteko birgertatze-aldiko lineen artean kokatzen
dira; hortaz, urpean geratzeko arriskua txikia izango da (urtean uholdea gertatzeko
probabilitatea %0,2 eta %1,0 artean dago).

Inpaktua larritzat jo da, eta behin betiko antolamendua eta urpean geratzeko arriskua
bateragarri egingo dituzten neurri zuzentzaileak hartzeko aukera onartzen du.

C.- Ingurumen-zarata, lasaitasuna.

2004. urteko Udalaren ekimenez landutako zarata-maparen analisiaren esparrua ez da
Zubietako enklabera hedatzen. Horrenbestez, une honetan ez dago erreferente gisa
aintzat har daitekeen informaziorik edo daturik.

Nolanahi ere, gaur egungo zein etorkizuneko gatazkak N-I errepidearen zein beste
errepide batzuen inguruetan kokatzen direla ulertu behar da. Errepide horien emisio-maila
handiak ez dira kasu batzuetan hartzaileengan arazo akustiko bihurtzen (etxebizitzetan,

                                                          
(1) Zubietako goialdean Gipuzkoako hondakinak balorizatzeko planta ezartzeko Donostiako Hiri Antolamenduko Plan

Orokorraren aldaketa zehatzaren aurrerapen-dokumentuaren ingurumen-inpaktuaren baterako ebaluazioa. EKOS,
SL.
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ekipamenduetan,...) lurraldearen orografia gorabeheratsuarengatik, soinua hedatzeko
oztopo bihurtzen baita.

Aztergai dugun kasuan, emisio-iturri nagusiaren (N-I errepidea) eta bizitegi-garapen
berrien artean dagoen distantzia dela-eta (375 metro inguru), eremu horietan kalitate
akustikoa onargarria da.

Era berean, kontuan izan beharko da Plan Orokorrak aurreikusten dituen jardunak
gauzatu ostean, soinu-emisioko beste iturri batzuk sortuko direla (Hipodromoaren eta
Zubietaren arteko bidea Hipodromoaren eta Eskuzaitzetaren arteko bidea, Zubieta-
Txikierdi konexioa), eta emisio-foku horien inpaktua aurreikustea oso zaila dela, une
honetan ez baitira ezagutzen bide-sistema horrek izango dituen ezaugarriak, eta
ezaugarrien arabera ibilgailu motordunen trafikoa handiagoa edo txikiagoa izango baita.
Abiadura-mugak, semaforizazioak eta beste faktore batzuek eragin handia izan dezakete
bide horien erabileraren intentsitatean, egoiliarren erabileran ez ezik, bertatik igaro
besterik egiten ez dutenen erabileran ere.

Bugati-Artzabaleta bide berriak izango du eremuaren soinu-kalitatean eraginik
nabarmenena. Izan ere, bide hori baliatuko du Eskuzaitzetako ekonomia-jardueren eta
ekipamenduen zentroaren ondoriozko trafikoak. Gainera, Artzabaletako hiri-hondakinak
tratatzeko instalazioek sortzen duten ibilgailu astunen trafikoa jasango du, egunez zein
gauez. Arlo horretan, Gipuzkoako Hiri Hondakinak kudeatzeko Azpiegituren Lurraldearen
Arloko Planaren eta haren ingurumen-ebaluazioaren testuinguruan adierazitakoari jarraitu
beharko zaio.

Oso zaila da baieztatzea gatazkak sor daitezkeela planteatutako garapenen mende
daude esparruetan, batez ere bizitegi-erabilerara zuzentzen direnetan. Izatez, gatazkak
sortzea hainbat faktoreren mende dago (eraikinetatik soinu-fokura bitarteko distantzia,
orografia, antolamendua, ...). Horrek, beraz, garapen-plangintzaren diseinua
eremuetarako ezartzen diren kalitate akustikoko helburuetara, besteak beste, egokitzeko
aukera emango duen azterketa zehatza eskatuko du.

Azterketa hori sustatu beharreko zarata-mapen testuinguruan egin beharko da, eta arlo
horretan indarrean dauden legezko xedapenetan ezarritako irizpideekin koordinatuta eta
bat eginik egin beharko da –Udalaren legezko xedapenak ez ezik, ingurunean dauden
azpiegitura handien Administrazio titularren legezko xedapenak ere izango dira–.

D.- Hondakinak, lurren balantzea...

Ez da aztertutako jardunen obretan sortutako lur-balantzeen edo hondakinen bolumenen
kalkulurik egin.

Edonola ere, eta beharrak ikusita, lur-higidura handiak aurreikus daitezke, plataforma
zabalak sortu beharko baitira, bai espetxea eraikitzeko, bai Eskuzaitzetan ekonomia-
jarduerak garatzeko. Lur-higiduren bolumen hori, gainera, hiri-hondakinak tratatzeko
instalazioen plataformaren urbanizazioan sortuko diren soberakinekin gehituko da. Ildo
horretan, indarrean dagoen Gipuzkoako Hiri Hondakinak kudeatzeko Azpiegituren
Lurraldearen Arloko Planean adierazitakoari jarraituko zaio.

Ildo beretik, aldatzen diren esparruetako batzuetan material ugariren mailegua ere
beharrezkoa izan daiteke.
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Eragiketetako batzuetan eraispen puntualak egingo dira, batez ere Bugati esparruaren
eta Hipodromoaren arteko gaur egungo bidearen ingurunean. Ingurune horretan bide-
sistemaren trazadura berria gauzatzeko ezabatu beharko diren instalazioak eta
etxebizitzak daude.

Prekauzioaren printzipioa aplikatuta, inpaktua larria da eta neurri zuzentzaileak
aplikatzeko aukera izango da.

Ustiapen fasean askotariko hondakinak sortuko dira: hondakin-urak, hiri-hondakin
solidoak, industria-hondakinak... Hondakin-urak eraginkortasunez txertatuko zaizkio
saneamendu eta arazketako sistema orokorrari. Hiri-hondakin solidoen gehikuntza,
bestalde, arlo horretan gaur egun dauden zerbitzuek tratatu beharko dute. Arlo horretan,
hortaz, ez da eragin adierazgarririk hauteman, betiere hondakinen helmuga adierazitakoa
bada.

Bestalde, balorizazio energetikoko plantan, labearen errekuntzaren ondoriozko zein
gainerako instalazioen funtzionamenduaren ondoriozko hondakinak edo azpiproduktuak
sortzea aurreikusten da. Hondakin horietako batzuk arriskutsuak izango dira (esekiduran
dauden errautsak, erreakzionatu gabeko kaltzio-hidroxidoa, gatzak) eta behar bezala
kudeatu beharko dira (hondakin arriskutsuetarako gelaxka baimenduak). Arlo horretan,
indarrean dagoen Gipuzkoako Hiri Hondakinak kudeatzeko Azpiegituren Lurraldearen
Arloko Planaren eta haren ingurumen-ebaluazioaren testuinguruan adierazitakoari jarraitu
beharko zaio.

E.- Poluituta egon daitezkeen lurzoruak

Zubietako enklabean lurzorua polui dezaketen jardueren kokalekuen inbentarioan
(IHOBE) sartzen diren zenbait lursail dago, baina horietako bakar bat ere ez da kokatzen
orain aztertutako jardunak proposatzen diren esparruetan.

F.- Arrisku teknologikoak

Bugati, Hipodromoa, Aldatxeta eta Eskuzaitzeta esparruen zati bat dago N-I errepidearen
600 metroko eragin-zerrendaren barruan. Zerrenda hori arrisku txikikotzat jo da
merkantzia arriskutsuen garraioari dagokionez (Eusko Jaurlaritzako Arrisku Plana).

Zehazki, hurbilen dauden eraikuntzak (Bugati) 100-200 metro ingurura daude, eta
Aldatxetako bizitegi-garapena azpiegituratik 400-600 metrotara egongo da. Ebaluatzeko
zaila den arriskua izango da une honetan, baina, antza denez, ez da oso handia.

7.7.- Ingurumen-inpaktua ebaluatzeko ziurgabetasunak.

* Ez dago aurreikusten diren jardunak gauzatzeko fasean sortuko den lur-balantzeari
buruzko daturik. Hori dela eta, planteatutako proposamenak zehazteko, garatzeko eta
gauzatzeko prozesuaren aurreragoko faseetan sakonduko da lur-balantzeen analisia.

*  Ez da ezagutzen zer motatako jardun edo irtenbide hidrauliko proiektatuko den Oria ibaia
eta Latxaga eta Arkaitz errekak zeharkatzeko bide-sistemaren eragiketetan.

* Zarataren alorrean, berriz, Udalak berak zein ingurunean dauden azpiegitura handietako
(N-I errepideko, etab.) titularrek sustatu beharreko zarata-mapetan ezarritakoari jarraitu
beharko zaio.
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* Artzabaletako balorizazio energetikoko planta abian jarri ostean sortuko den poluzio
atmosferikoari dagokionez, Gipuzkoako Hiri Hondakinak kudeatzeko Azpiegituren
Lurraldearen Arloko Planaren eta haren ingurumen-ebaluazioaren testuinguruan
adierazitakoari jarraitu beharko zaio.

Plan honetan proiektatzen diren proposamenak garatzeko eta gauzatzeko prozesuaren
ondorengo faseetan alderdi horiek aztertu eta aintzat hartu beharko dira.

8.- Añorgako geltokian planteatutako proposamenen emaitzazko inpaktuen analisia.

8.1.- Sarrera.

Añorgako Geltokia hedadura txikiko azpiesparru bat da (39.158 m²), Añorgako auzoan kokatzen
dena. Añorga Txikirekin egiten du muga.

Iraganean, batez ere industria-izaerako hiri-garapenen xede izan zen eta bizitegi-izaerako
eraikuntza batzuekin osatu zen jarduna.

Orain proposatzen den garapenak, beraz, aurretik jada urbanizatuta dagoen esparru batean du
eragina.

8.2.- Baliabide naturalen gaineko inpaktuak.

A.- Ibai-ibilguak.

Aztergai dugun esparruan Añorga erreka estalita dago. Eusko Jaurlaritzako proiektu batek
erreka hori esparru honetan eta hurbileko beste esparru batzuetan aire zabalera irekitzea
proposatzen du. Hirigintza-garapena agintaritza hidraulikoak finkatutako baldintzetara
egokitzen da. Lurzoru-erreserba errazten du eta, beraz, jabari publiko hidraulikoan
hobekuntza-obra hori gauzatzea ahalbidetzen du.

Horrenbestez, hirigintza-garapen honek ez du ingurumen-eragin negatiborik sortzen
ibilguan; aitzitik, eragin positiboak sortzen ditu.

B.- Akuiferoen urrakortasun handia

Aztergai dugun esparruak akuiferoen poluzioarekiko urrakortasun txikia du.

C.- Espazio naturalak (globalak).

Esparrua udalerriko espazio naturalen barruan sartzen ez denez gero, ez du arlo
horretako ingurumen-inpakturik eragiten.

D.- Landaredi interesgarria.

Hirigintza-esparru horretan dagoen landarediak ez du interesik, ez da bakana edo
berezia. Hori dela eta, gaur egun dagoen landaredia galtzea erabat jasangarria da.
Horregatik guztiagatik, obra fasean gertatuko den ingurumen-inpaktua bateragarria izango
da.
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E.- Fauna interesgarria.

Oro har, esan daiteke esparruko fauna hiri-esparruetako eta hiri-inguruko esparruetako
berezko fauna dela, ez duela inolako interesik eta ez dela inolako arrisku-kategoriatan
sartzen.

Saguzarren bi espezieren kudeaketa-planen zirriborroek dute eragina zona honetan:
ferra-saguzar handiarenak (kalteberea) eta ferra-saguzar mediterraneoarenak
(desagertzeko arriskuan). Historikoki Unanueko haitzuloan bizi izan dira espezie horien
koloniak, baina hainbat faktoreren eraginez ezagutzen diren azken aipamenak 1970eko
hamarkadakoak dira. 2000ko hamarkadaren hasieran egindako azken laginketek emaitza
negatiboa izan dute. Kudeaketa-planaren zirriborroak ezartzen duenez, haitzulo hori
lehentasuneko leheneratze-babeslekua da bi espezi horietarako. Bestalde, ezartzen du
espezie horien larreratze-eremuak haitzuloaren inguruan 5 km-ko esparrua hartzen duela.
Hori dela eta, Añorgako hirigintza-esparrua ere hartzen du. Une honetan, baztertu egiten
dira espezie horien gainean zuzeneko edo zeharkako eraginak. Espezie horien balizko
larreratze-eremuaren murrizketa hutsala da eremuaren osotasuna aintzat hartzen
badugu.

Horrenbestez, eragina bateragarria izango da obra fasean, eta neurri babesleak eta
zuzentzaileak aplikatzeko aukera izango da. Ustiapen fasean, berriz, ez da hondar-eragin
adierazgarririk aurreikusten.

F.- Konektagarritasun ekologikoa.

Añorgako haranaren hondoan guztiz urbanizatuta dagoen zona batean kokatzen da
esparrua. Zona urbanizatu hori (komunikazio-azpiegiturak barne) tamaina handiko
oztopoa da, nahiz eta fluxu ekologiko garrantzitsurik eteten ez duen.

Añorgako Geltokia azpiesparruaren garapenak ez du inolako inpakturik sortzen
konektagarritasun ekologikoan. Hortaz, puntu zehatz honetan ez da zertan arbitratu
berariazko neurri zuzentzailerik, neurri horiek ez baitira eraginkorrak suertatuko.

G.- Ura.

Arlo honetan, aurreko XXIII. epigrafean zein epigrafe honen 13. atalean azaldutakoari
jarraituko zaio.

H.- Lurzorua (lurzoru berrien urbanizazioa)

Arlo honetan, aurreko XXIII. epigrafean zein epigrafe honen 13. atalean azaldutakoari
jarraituko zaio.

8.3.- Nekazaritza-produktibitatea. Nekazaritza-balio handiko lurzoruak eta/edo nekazaritza-
ustiapen estrategikoak.

Añorgako Geltokiko garapenak ez du nekazaritza-balio bereziko lurzoruetan eraginik, ezta
nekazaritza-ustiapen estrategikoetan ere. Ez du, halaber, eraginik munta txikiagoko beste
nekazaritza-ustiapen batzuetan ere.
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8.4.- Baliabide kulturalak.

A.- Hirigintza-ondare historikoa eta arkitektonikoa

Añorgako Geltokian ez da hiriko ondare arkitektonikoan edo historikoan sartzen den
elementurik barne hartzen.

B.- Ondare arkeologikoa

Añorgako Geltokian ez da hiriko ondare arkeologikoan sartzen den elementurik barne
hartzen.

C.- Paisaia.

Ikuspegi paisajistikotik, eta degradazio-egoerari erreparatuta, gaur egungo egoera
negatiboa da oro har. Horrexegatik, hain zuzen ere, planteatutako antolamenduak egoera
hori hobetzen lagun dezake. Horretarako, beharrezko neurriak finkatu beharko dira
antolamendu xehatua definitzearen esparruan zein urbanizazio eta eraikuntzako proiektuak
lantzearen eta gauzatzearen esparruan. Ahalik eta kalitaterik handiena lortzeak izan
beharko du gauzatu beharreko helburuetako bat.

8.5.- Gizarte-eraginak. Hiri-ingurumena.

A.- Etxebizitza-eskaria

Esparru honetan 259 etxebizitza berri eraikitzea proposatzen da. Etxebizitza horietatik
%35 babes publikokoak izango dira. Etxebizitza horiek Plan Orokorrak eskainitako
etxebizitza berrien guztizkoaren %2,30 dira. Gauzatzeko dauden etxebizitzak gaineratzen
bazaizkio %1,6ra murriztuko da ehuneko hori.  Munta txikikoa izanik ere eragin positiboa
da, aurretik urbanizatuta dagoen esparru batean gauzatzen dena. Hiri-ertza hobeto
definitzen du eta, hala, indartu egiten da garapenaren indar positiboa.

B.- Ekonomia-jardueren eskaria

Garapen horrek ekonomia-jardueretarako 2.500 m²(s) garatzea aurreikusten du. Plan
Orokor honetan planteatzen diren izaera horretako proposamenen multzoan ez du munta
berezirik.

Edonola ere, Añorgako auzoaren eskalan eta, zehazki, Añorga Txikiko eskalan garrantzi
handikoa da. Batetik, ingurune horretako erabileren nahastearen aldeko apustu garbia da,
eta, bestetik, hurbileko merkataritza-zerbitzuez eta abar zuzkitzen lagunduko du. Ikuspegi
horretatik aintzat hartuta inpaktu positiboa du.

C.- Kokalekuak/etxebizitzak hustea

Añorgako Geltokian planteatutako garapen berria gauzatuko bada, gaur egun bertan
dauden zenbait eraikin eraitsi behar dira eta bertan kokatzen diren etxebizitzak eta/edo
ekonomia-jarduerak hustu egin behar dira.

Garapen horren antolamendu xehatua zehazteak plan berezi bat formulatzea eskatuko
du. Ondorioz, eraispen eta huste horien behin betiko kuantifikazio zehatza ezin da jakin
antolamendu xehatu hori finkatzen ez den artean.
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Une honetan, eta hurbilketa huts gisa, aditzera eman behar da eraispen eta huste horien
eraginpean 18 etxebizitza inguru egon daitezkeela eta, guztira, 1.500 m²(s) inguru.

Halaber, eraitsi eta hustu beharreko ekonomia-jarduerekin lotzen den sabai-azalera 3.340
m²(s) ingurukoa da.

Eragin horiekin lotzen den inpaktua larria, itzulezina eta iraunkorra da, eta bidezko neurri
konpentsatzaileak ezarri beharko dira (lekuz aldatu beharko dira eta/edo beste kokaleku
batzuetan finkatu beharko dira).

D.- Mugikortasuna eta irisgarritasuna

Esparruak halanolako mugikortasun eta irisgarritasuneko baldintzak ditu.

Horrela, ahalmen handiko garraio publikoko zerbitzu garrantzitsuez konektatuta dago,
EuskoTren eta hiriko eta hiri inguruko autobus-zerbitzuak. Gainera, orain planteatzen den
garapena lagungarria izango da EuskoTrenen geltokia Añorga Txikira “hurbiltzeko”,
geltokia barnean hartuko duen hiri-continuuma eratuko baita. Horrexegatik, hain zuzen
ere, arlo horretan aldeko baldintzak betetzen ditu.

Era berean, hiriko oinezkoentzako eta txirrindularientzako sarean integratuta dago, eta,
hala, Ibaetako ibarrarekin lotuta dago.

Edonola ere, A-8 autobidearen eta N-I errepidearen arteko bide-lotune garrantzitsuaren
“beste aldean” kokatuta dago, eta bide-lotune horrek Añorga eta Ibaetako auzoen arteko
continuuma eteten du. Hori dela eta, Ibaetarekiko eta, hala, hiriaren gune zentralarekiko
oinezkoentzako eta txirrindularientzako konexioa ez da behar bezain arina eta
eraginkorra, ezta behar bezain hiri-izaerakoa ere.

Mota horietako arazoak are handiagoak dira esparruaren eta Añorgako gainerakoaren
arteko oinezkoentzako eta txirrindularientzako konexioari dagokionez. Izan ere, une
honetan ez dago izaera horretako konexiorik, N-I errepidearen baldintzatzaileak berak
kontuan izanik.  Errepide horri hiri-tratamendua emateko Plan Orokorraren proposamenak
oso lagungarria izan beharko du auzoko alde guztien –Añorgako Geltokia barne– arteko
izaera horretako konexioak hobetzeko.

Faktore horiek kontuan izanik, eta oinezkoentzako eta txirrindularientzako Ibaeta
auzoarekiko konexioari dagokionez, inpaktua neurrizkoa izango da ustiapen fasean, eta
ez dago berariazko neurri babesleak edo zuzentzaileak aplikatzeko aukerarik.

Halaber, N-I errepideari hiri-tratamendua emateko proposamenak inpaktu positiboa
izango du, oso lagungarria izango baita auzoko alde guztien arteko izaera horretako
konexioak antolatzeko.

8.6.- Ondoriozko arriskuak.

A.- Arrisku geoteknikoak

Ez dira zehaztasunez ezagutzen aztergai dugun esparruaren baldintza geoteknikoak.
Euskal Autonomia Erkidegoko gaikako ingurumen-kartografiak (1:25.000 eskalan
landuak) oso baldintza eskasak ematen ditu aditzera, sostengu-ahalmen urriagatik eta
asentuengatik. Hasiera batean, eta berariazko azterlan geoteknikoen zain, inpaktua larria
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izango da, beharrezko munta ekonomikoari erreparatuta. Neurri horiek aplikatutakoan,
eragina oso txikia izango da edo desagertu egingo da.

B.- Urpean geratzeko arriskua

Agintaritza hidraulikoak egingo dituen lanen ondorioz, Añorgako esparru osoa uholdeez
libre geratuko da 500 urteko birgertatze aldi baterako, eta gaur egun estalita dauden
zenbait ibilgu-tarte aire zabalera irekiko dira. Añorgako Geltokiko garapenak helburu
horiek lortzeko lursailak eskuratzea erraztuko du. Ustiapen fasean hondar-eragin
positiboa izango da.

C.- Ingurumen-zarata, lasaitasuna.

Hiri-bilbea hurbil egonik, obra fasean munta handiko eragozpenak sortuko dira: zarata,
bibrazioak, hautsa, lokatza, behin behineko desbideratzeak, kamioien eta makineriaren
joan-etorriak, eta abar. Fase horretan, beraz, inpaktua larria izango da, eta neurri babesle
batzuk aplika daitezkeen arren, oro har eraginkortasun oso txikikoak izango dira.

Ustiapen faseari dagokionez, une honetan eta xede horretarako egin behar diren lan
eguneratuen eta berariazkoen kalterik gabe (bide- eta trenbide-azpiegitura handien
zarata-mapak; Donostiako hiriko zarata-mapa; etab.), 2004ko zarata-maparen emaitzazko
datuek aditzera ematen dutenez, baldintza egokiak dira indarrean dauden legezko
xedapenetan ezarritako kalitate akustikoko helburuak lortzeko. Zehazki, datu horien
arabera, zona 55-65 dB(A) arteko banden artean dago gauez, kalitate-helburua 50 dB(A)-
koa denean.

Edonola ere, lan horiek legezko xedapen horietan, zarata-mapetan eta horien
eguneratzeetan ezarritako irizpideen arabera gauzatzea ezinbestekoa izango da arlo
horretan dagoen egoera zehaztasunez ezagutzeko. Lehentxeago aditzera emandako
ondorioak testuinguru horretan berresteak babes akustiko bereziko zonak mugatzea
justifika dezake, baita ondoren zona horiei dagozkien zonako planak lantzea ere(1).

Une honetan, eta prekauzio hutsez bada ere, inpaktua larria izango da eta hondar-eragin
gisa mantenduko da neurri babesleak eta zuzentzaileak behar bezain eraginkorrak diren
xehetasunez aztertu ahal izan arte.

D.- Hondakinak, lurren balantzea...

Planteatutako garapena gauzatuko bada, eragiketaren osotasunerako munta handiko
eraispenak egin beharko dira. Ez dira lur-balantzeen inguruko zehaztasunak ezagutzen,
soberakinen eta mailegu-materialen kuantifikazioari dagokionez.

Prekauzio printzipioari jarraituz, obra fasean neurrizko inpaktua esleitzen zaio, baina
neurri babesle eta zuzentzaile eraginkorrak aplikatzeko aukera dago.

Eragiketa fasean, berriz, gisa horretako garapenetan ohikoak diren hondakinak sortuko
dira, batez ere hiri-hondakin solidoak eta hiri-izaerako hondakin-urak. Berariazko
tratamendu-sistemetara txertatzea ezarri denez gero, ez dute ingurumen-eragin
aipagarririk sortuko.

                                                          
(1) Ildo horretan, 2003ko azaroaren 17ko zaratari buruzko Legearen 25. eta 20. artikuluetan, besteak beste,

ezarritakoari jarraitu beharko zaio.
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E.- Poluituta egon daitezkeen lurzoruak

IHOBEren inbentarioaren arabera, esparru horretan lurzorua polui dezaketen jarduerak
jasaten dituen kokaleku bat dago. Hala ere, inbentario horren barnean hartzen ez diren
eta lurzorua polui dezaketen jarduerak jasaten dituzten beste bi kokaleku ere badaudela
ohartarazi behar da. Miko eta Firestone enpresek garatutako jarduerekin lotzen diren bi
kokaleku horiek poluituta egon daitezke eta komeni da ikuspegi horretatik ere tratatzea.

Planteatutako garapenak lurzoru horiek poluzioz garbitzea eskatzen duenez gero,
balorazio positiboa egin behar zaio garapen horri.

F.- Arrisku teknologikoak

Esparrua N-I errepidearen 600 metroko eragin-zerrendaren barruan dago, baina oso arrisku
txikiko azpiegituratzat jotzen da. Era berean, garapen horren Iparraldeko zatia A-8
autobidearen 600 metroko eragin-zerrendaren ertzean dago, eta azpiegitura hori arrisku
handikotzat jotzen da, garraiatzen duen gai arriskutsuen kopuru handiagatik.

Eragin hori ebaluatzea oso zaila bada ere, ustiapen fasean neurrizko inpaktua sortzen duela
kalkulatu da, eta neurri babesleak eta zuzentzaileak aplikatzeko aukera eskaintzen du.

8.7.- Ingurumen-inpaktua ebaluatzeko ziurgabetasunak.

Hauek dira ingurumen-inpaktua ebaluatzeko ziurgabetasunik nagusienak:

* Aurreragoko faseetan, eta berariazko azterlanak esku artean izanik, zehaztasun
handiagoarekin finkatu ahal izango da arrisku geoteknikoen iritsiera.

* Ingurumen-zarataren ebaluazioa 2004. urteko udalaren zarata-maparekin egin da, eta
bidezko eguneratzea eta/edo egokitzapena egin beharko da. Halaber, N-I errepidearen eta
Eusko Trenen trenbidearen zarata-mapen ondoriozko eraginak aztertu beharko dira.

* Definitzeke daude eraispenen ondoriozko bolumenak eta lur-balantzeak.

Plan honetan proiektatzen diren proposamenak garatzeko eta gauzatzeko prozesuaren
ondorengo faseetan alderdi horiek aztertu eta aintzat hartu beharko dira, baita dagozkien neurri
babesleak, zuzentzaileak eta/edo konpentsatzaileak ere.

9.- Infernuan eta Zapatari Hegoaldean (Amerika Plaza Aldea. Ibaeta azpiesparruan)
planteatutako proposamenen emaitzazko inpaktuen analisia.

9.1.- Sarrera.

Infernua eta Zapatari Hegoaldea (Amerika Plaza Aldea) Ibaetako auzoan dauden azalera txikiko
bi esparru dira (66.165 m² du lehenak eta 20.767 m² bigarrenak), eta Tolosa hiribideak bereizten
ditu. Izatez, bigarren kasuan, planteatutako garapenak ez du esparru horren osotasunean
eragina, baizik eta esparru horretako 2.569 m²-ko azalera duen lursail batean.

Infernua batez ere industria-izaerako hiri-garapenen mende izan zen iraganean. Orain
planteatzen diren helburu nagusietako bat esparru hori birgaitzeari eta berritzeari ekitea da.

Bestalde, Zapatari Hegoaldea lursailak hiri-izaera du aspalditik, eta izaera bereko hiriko bilbean
integratuta dago.
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Bi kasu horietan, beraz, orain proposatzen diren garapenek aldez aurretik urbanizatuta dauden
esparruetan dute eragina.

9.2.- Baliabide naturalen gaineko inpaktuak.

A.- Ibai-ibilguak.

Orain planteatutako garapenak Urumearen unitate hidrografikoan kokatzen dira, zehazki
Igararen azpiarroan. Zona horren azpitik Añorga erreka bideratzen da estalita. Donostiako
ibai-sareko ibilgu guztien artean egoera morfologikorik okerrena duen ibilguetako bat da,
ibilbidearen zatirik handiena estalita edo horma bertikalen artean ubideratuta baitago.
Agintaritza hidraulikoaren jardun batzuei esker, gaur egun estalita dagoen errekaren
ibilguaren zati bat aire zabalera ireki ahal izango da.

Garapen horiei esker, ingurune honetan zehar erreka aire zabalera irekitzea planteatzen
da, baina emaitzazko azken tipologia erabaki gabe dago: ezpondak, horma nolabait
bertikalak... Obra fasean aldi baterako eraginak sortuko dira uretan behera solidoen eta
partikulen errestatzearen ondorioz. Eragina neurrizkoa izango da, eta neurri babesleak
eta zuzentzaileak aplikatzeko eta, hala, inpaktua bateragarrira murrizteko aukera izango
da.

Ustiapen fasean eragina positiboa izango da, gaur egungo egoera hobetuko den aldetik.
Esku-hartzearen tipologia zenbat eta “naturalagoa” izan, orduan eta handiagoa izango da
hobekuntza.

B.- Akuiferoen urrakortasun handia

Esparrua akuiferoen poluzioarekiko urrakortasun txikiko ingurune batean kokatuta dago.

C.- Espazio naturalak (globalak).

Esparruak izaera guztiz hiritarra du eta ez dago udalerrian babestutako espazioetako
bakar baten barruan.

D.- Landaredi interesgarria.

Esparruaren ia osotasuna ur-bazterreko landarediaz edo landaredirik gabeko eremu
urbanizatuez osatuta dago.

E.- Fauna interesgarria.

Esparruan hiriko edo hiri-inguruetako berezko fauna-komunitatea garatzen da, inolako
fauna berezi edo bakanik gabe. Ez da arriskuan dauden espezieen euskal zerrendan
sartzen den espezieren bat agertzeko probabilitaterik. Eragina bateragarritzat jo da edo ia
ez da eraginik izango.

F.- Konektagarritasun ekologikoa.

Esparruak ez du konektagarritasun ekologikorako inolako funtziorik, eta, praktikan,
ezinezkoa da konektagarritasun hori leheneratzeko neurriak bideratzea. Ez dago arlo
horretako inolako eraginik.



DONOSTIAKO HAPO.   “1.2 INGURUMEN IRAUNKORTASUNARI BURUZKO TXOSTENA” DOK.
Testu Bategina (Behin betiko onarpena: 2010/06/25)

PLAN OROKORRAREN BULEGOA

OFICINA DEL PLAN GENERAL

121

G.- Ura.

Arlo honetan, aurreko XXIII. epigrafean zein epigrafe honen 15. atalean azaldutakoari
jarraituko zaio.

H.- Lurzorua (lurzoru berrien urbanizazioa)

Arlo honetan, aurreko XXIII. epigrafean zein epigrafe honen 15. atalean azaldutakoari
jarraituko zaio.

9.3.- Nekazaritza-produktibitatea. Nekazaritza-balio handiko lurzoruak eta/edo nekazaritza-
ustiapen estrategikoak.

Hiri-esparrua da guztiz, eta ez ditu gutxieneko nekazaritza-balioa duten lursailak barnean
hartzen, ezta nekazaritza eta abeltzaintzako ustiapenak ere.

9.4.- Baliabide kulturalak.

A.- Hirigintza-ondare historikoa eta arkitektonikoa

Bertan dauden eraikinetako bakar bat ere ez da sartzen hiriko ondare historiko eta
arkitektoniko katalogatuan.

B.- Ondare arkeologikoa

Esparruan ez dago hiriko ondare arkeologikoan sartzen den elementurik.

C.- Paisaia.

Esparru horretan egin daitezkeen esku-hartzeek ez dute zertan paisaiaren gaineko eragin
negatiborik sortuko. Aitzitik, kalitate estetiko oso eskasa duen Infernua esparruaren
antolamendua oso baliagarria izan daiteke esparrua berriro kualifikatzeko eta ikuspuntu
horretatik hobetzeko.

9.5.- Gizarte-eraginak. Hiri-ingurumena.

A.- Etxebizitza-eskaria

Esparru honetan proposatutako programak guztira 316 etxebizitza planteatzen ditu, eta
horietatik %59 sustapen publikokoak dira. Etxebizitzen guztizko kopuru hori Plan
Orokorrean eskaintzen diren etxebizitza berrien guztizkoaren %2,8 dira. Gauzatzeko
dauden etxebizitzak barnean hartzen badira, ia %2ra iristen da.

Eragin positiboa da. Proposatutako etxebizitzen guztizko ekarpena oso handia ez den
arren, kontuan izan behar da hiriko barne-erreformako esparru bat dela eta hiri-ertz baten
errematea dela. Horrek balorazio hobea ematen dio.

B.- Ekonomia-jardueren eskaria

Infernuaren eta Zapatari Hegoaldearen artean ekonomia-jardueretarako 39.900 m²(s)
baino gehiago eraikitzea proposatzen da. Plan Orokor honetan proposatzen den sabai
motaren guztizkoaren %3 baino zertxobait gutxiago da. Hasiera batean ekarpen txikia
izanik ere, oso balorazio positiboa lortzen du. Izatez, udalerriko hiri-bilbean, barne-
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hazkundea eta jada urbanizatuta dagoen esparru baten erabilera trinkoagoa egitea
ahalbidetzen du.

C.- Kokalekuak/etxebizitzak hustea

Infernua esparruan planteatutako garapen berria gauzatuko bada, gaur egun bertan
dauden zenbait eraikin eraitsi behar dira eta bertan kokatzen diren etxebizitzak eta/edo
ekonomia-jarduerak hustu egin behar dira.

Garapen horren antolamendu xehatua zehazteak plan berezi bat formulatzea eskatuko
du. Ondorioz, eraispen eta huste horien behin betiko kuantifikazio zehatza ezin da jakin
antolamendu xehatu hori finkatzen ez den artean.

Une honetan, eta hurbilketa huts gisa, aditzera eman behar da eraispen eta huste horien
eraginpean 6 etxebizitza inguru egon daitezkeela eta, guztira, 557 m²(s) inguru.

Halaber, eraitsi eta hustu beharreko ekonomia-jarduerekin lotzen den sabai-azalera
18.585 m²(s) ingurukoa da.

Eragin horiekin lotzen den inpaktua larria, itzulezina eta iraunkorra da, eta bidezko neurri
konpentsatzaileak ezarri beharko dira (lekuz aldatu beharko dira eta/edo beste kokaleku
batzuetan finkatu beharko dira).

Halaber, Zapatari Hegoaldean planteatzen den garapen berriak ez du inolako eraikuntza
eraistea eskatuko, ezta aurretik dauden etxebizitzak eta/edo ekonomia-jarduerak lekuz
aldatzea ere.

D.- Mugikortasuna eta irisgarritasuna

Zona horrek irisgarritasun ona du eta mugikortasun iraunkorreko sistemen bidez
zerbitzatu ahal izango da: oinezkoentzako eta txirrindularientzako sareak, hiriko eta hiri-
inguruko autobusak, EuskoTrenen geltokia Lugaritzen, eta abar. Oro har, arlo horretan
ingurumen-eragin negatibo urriko jarduntzat jo ahal izango da.

9.6.- Ondoriozko arriskuak.

A.- Arrisku geoteknikoak

Ez dira ezagutzen esparruan izan daitezkeen arrisku geoteknikoak. Aurreragoko azterlan
baten zain geratuko da.

B.- Urpean geratzeko arriskua

Arlo horretan eskumena duen Administrazioak egindako azterlanen arabera, esparruak
gaur egun urpean geratzeko arrisku handia du. Hori dela eta, esparru honetan eta
hurbileko beste esparru batzuetan eragina duen proiektua ari da idazten. Honako
hirigintza-jarduna agintaritza hidraulikoarekin koordinatuta planteatzean, emaitzazko
garapen berriak 500 urteko birgertatze-aldirako urpean geratzeko arriskuaz kanpo izatea
lortu nahi izan da. Horrenbestez, eta ustiapenari begira, eragin positiboa izango du.
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C.- Ingurumen-zarata, lasaitasuna.

Hiri-bilbea hurbil egonik, obra fasean munta handiko eragozpenak sortuko dira: zarata,
bibrazioak, hautsa, lokatza, behin behineko desbideratzeak, kamioien eta makineriaren
joan-etorriak, eta abar. Fase horretan, beraz, inpaktua larria izango da, eta neurri babesle
batzuk aplika daitezkeen arren, oro har eraginkortasun oso txikikoak izango dira.

Ustiapen faseari dagokionez, une honetan eta xede horretarako egin behar diren lan
eguneratuen eta berariazkoen kalterik gabe (bide- eta trenbide-azpiegitura handien
zarata-mapak; Donostiako hiriko zarata-mapa; etab.), Udalak 2004an landutako zarata-
maparen emaitzazko datuek aditzera ematen dutenez, Infernuan baldintza egokiak dira
indarrean dauden legezko xedapenetan ezarritako kalitate akustikoko helburuak lortzeko.
Tolosako hiribidean zarataren eragina handiena den zatian gaueko zarata-maila 79 dBtik
hurbil dago, eta bizitegi-zonetarako kalitate akustikoko mailak ez ezik (50 dB), hirugarren
sektoreko zonetarako kalitate akustikoko helburuak ere gainditzen ditu (60dB). Hein
txikiagoan bada ere, autobideak/saihesbideak sortutako zarataren eraginpean ere badago
esparrua.

Zapatari Hegoaldean, eragin akustikoek –EuskoTrenen trenbidearekin lotzen direnek
barne– munta txikiagokoak ematen dute. Haatik, esparru horretan planteatzen den
garapen berriaren mende dagoen lursaila kalitate akustikoko gehieneko mugetatik oso
hurbil dago.

Edonola ere, lan horiek arlo horretan indarrean dauden legezko xedapenetan, zarata-
mapetan eta horien eguneratzeetan ezarritako irizpideen arabera gauzatzea ezinbestekoa
izango da arlo horretan dagoen egoera zehaztasunez ezagutzeko. Lehentxeago aditzera
emandako ondorioak testuinguru horretan berresteak babes akustiko bereziko zonak
mugatzea justifika dezake, baita ondoren zona horiei dagozkien zonako planak lantzea
ere(1), batez ere Infernuari dagozkionak.

Une honetan, eta zarata-mapen emaitzaren kalterik gabe, prekauzioz ustiapen fasean
larritzat jo da inpaktua. Neurri zuzentzaile eraginkorrak aplikatzeko zailtasuna dela kasua,
oraingoz eragin larri hori hondar-eragin gisa mantentzen da.

D.- Hondakinak, lurren balantzea...

Ez dira ezagutzen balizko lur-soberakinak edo mailegu-materialen premiak. Antza denez,
eraispenen ondoriozko hondakin kopuru handia sortuko da.

Hondakin-soberakinen bolumenak (lurrak zein hondakin geldoak edo bestelako
hondakinak) oso handiak izan daitezkeelakoan, obra fasean inpaktua larritzat jo da, eta
neurrizkora edo bateragarrira jaitsiko da bidezko neurri zuzentzaileak egin ostean.

E.- Poluituta egon daitezkeen lurzoruak

Esparruan lurzoru poluituak izan ditzaketen hiru kokaleku daude.  Kostu ekonomikoa eta
poluzioaz garbitzeko lanen zailtasun teknikoak kontuan izanik, eragina larritzat jotzen da.
Neurri zuzentzaileekin eragina bateragarrira jaitsiko da, baita desagertu ere. Ustiapen
fasean ez da inolako hondar-eraginik geratu behar. Aitzitik, lurzoruak poluzioz libre
geratzeak epe luzera eragin positiboa izango du.

                                                          
(1) Ildo horretan, 2003ko azaroaren 17ko zaratari buruzko Legearen 25. eta 20. artikuluetan, besteak beste,

ezarritakoari jarraitu beharko zaio.
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F.- Arrisku teknologikoak

Esparrua A-8 autobidearen 600 metroko babes-zerrendaren barruan dago (100 metroko
zonaren barruan dago), hots, arrisku handikotzat jotzen den zerrendaren barruan. Nolanahi
ere, ustiapen fasean eragina asko jota neurrizkoa izango da, eta neurri zuzentzaileak
aplikatzeko aukera izango da.

9.7.- Ingurumen-inpaktua ebaluatzeko ziurgabetasunak.

* Ez da ezagutzen Añorga errekako esku hartzearen mota zehatza eta behin betikoa. Horri
guztiari dagokionez, eta urpean geratzeko arriskuaren arloan esku hartzeko irizpideei
dagokienez, arlo horretan indarrean dagoen Administrazio eskudunak erabakitzen duenari
jarraitu beharko zaio, betiere indarrean dauden legezko xedapenetan eta indarrean dauden
lurralde-antolamenduko tresnetan ezarritako irizpideen arabera.

* Ez dira izan daitezkeen zailtasun geoteknikoak ezagutzen. Hortaz, berariazko azterlanaren
testuinguruan behar besteko arreta jarri beharko zaie zailtasun geoteknikoei.

* Zaratari buruz eskura dugun informazioak eztabaidaezina ematen du. Dena dela, Udalak
berak zein inguruan dauden bide- eta trenbide-azpiegitura handien Administrazio titularrek
sustatu beharreko zarata-mapen ondorioen mende izan beharko da.

* Zarata, lur-balantze eta abarren bolumena aurreragoko faseetan aztertu beharko dira.

Plan honetan proiektatzen diren proposamenak garatzeko eta gauzatzeko prozesuaren
ondorengo faseetan alderdi horiek aztertu eta aintzat hartu beharko dira, baita dagozkien neurri
babesleak, zuzentzaileak eta/edo konpentsatzaileak ere.

10.- Basozabalen planteatutako proposamenen emaitzazko inpaktuen analisia.

10.1.- Sarrera.

Honako esparru hau Miramon-Zorroaga auzoan kokatuta dago, Basozabalgo golf-zelaiaren
inguruan.  Guztira 37.297 m²-ko azalera du.

10.2.- Baliabide naturalen gaineko inpaktuak.

A.- Ibai-ibilguak.

Eraikuntza fasean aldi baterako eraginak sor daitezke ibilguetara irits daitezkeen
partikulen errestatzearen ondorioz. Eragin saihestezina da munta handi samarreko obra
guztietan. Aldi baterako eraginak dira, iraupen laburrekoak, itzulgarriak eta
leheneragarriak. Gehienez neurrizko eragina sortzen dute, baina, neurri babesleen eta
zuzentzaileen aplikazioari esker, eragina bateragarri izatera pasa daiteke.

Ustiapen fasean ez dira eragin adierazgarriak kontsignatu.

B.- Akuiferoen urrakortasun handia

Esparrua akuiferoen poluzioarekiko oso urrakortasun txikiko zona batean kokatzen da.

C.- Espazio naturalak (globalak).

Zona ez dago udalerriko espazio naturalen barruan.
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D.- Landaredi interesgarria.

Gaur egungo landaredia nabarmen aldatuta dago, eta ia ez da jatorrizko hariztien
arrastorik geratzen. Balio gehieneko unitatea harizti gazte batek osatzen du; haatik,
interes txikiko formazioa da.

Esparruaren iparraldeko muturrean harizti/baso mistoko orban adierazgarri bat
leheneratzea proposatzen da. Horrek epe luzerako eragin positiboa ekarriko du
garapenaren bizitza erabilgarrian, eta esparruaren espazio libre gisa izango duen
tratamenduarekin osatuko da. Behar bezala justifikatutako arrazoiei erreparatuta, zuhaizti
hori leheneratzeko helburua ezinezkoa den heinean, udalerrian degradatuta dagoen
hedadura berdineko, gutxienez, zona bat ingurumen-arloan leheneratzearekin
konpentsatzea proposatzen da.

E.- Fauna interesgarria.

Oro har, eta ondoren aditzera emango diren salbuespenekin, baztertu egiten da babes
kategoriarik zorrotzenetan (desagertzeko arriskuan eta kalteberak kategorietan)
katalogatutako espezieen gainean eraginak sortzea.

Salbuespen horiek “interes bereziko” lau espezieren gainean sor daitezkeen eraginekin
lotzen dira: Eskulapioren sugea, lepitzulia, okil txikia eta uhandre piriniarra (azken
horretarako ez da oso posiblea).

Zirkunstantzia horietan eta prekauzioz, inpaktua larria da obra fasean. Inpaktuaren munta
murrizten duten neurri zuzentzaileak plantea daitezke.

F.- Konektagarritasun ekologikoa.

Esparrua ez dago eskualde-mailako garrantzia edo tokiko garrantzia duten korridore
ekologikoen barruan. Ez du, halaber, tokiko konektagarritasunean eragin handirik.
Garapena Urumea ibaiaren haranean oztopo gaindiezina izango ez denez gero, sortzen
den eragina bateragarria dela ulertu da. Landaredia berrezartzeko jardun
konpentsatzaileak, bestalde, sortzen den galera arindu dezake eta, hala eragina hutsala
izango da.

G.- Ura.

Arlo honetan, aurreko XXIII. epigrafean zein epigrafe honen 15. atalean azaldutakoari
jarraituko zaio.

H.- Lurzorua (lurzoru berrien urbanizazioa)

Arlo honetan, aurreko XXIII. epigrafean zein epigrafe honen 15. atalean azaldutakoari
jarraituko zaio.

10.3.- Nekazaritza-produktibitatea. Nekazaritza-balio handiko lurzoruak eta/edo nekazaritza-
ustiapen estrategikoak.

Basozabalgo garapenak ez du eraginik izango nekazaritza-balioa duten lurzoruetan, ezta
nekazaritza eta abeltzaintzako ustiapenetan ere. Ez dago arlo horretako eragin negatiborik.
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10.4.- Baliabide kulturalak.

A.- Hirigintza-ondare historikoa eta arkitektonikoa

Bertan dauden eraikinetako bakar bat ere ez da sartzen hiriko ondare historiko eta
arkitektoniko katalogatuan.

B.- Ondare arkeologikoa

Esparruan ez dago hiriko ondare arkeologikoan sartzen den elementurik.

C.- Paisaia.

Zona ikus-urrakortasun ertaineko eta ikus-kalitate ertaineko edo ertain-handiko
nekazaritza-ingurune batean dago; alabaina, egin diren eta aurreikusten diren
azpiegitura-obra handien ondorioz nabarmen kaltetuta dago (Urumeako autobia, bigarren
ingurabidea, abiadura handiko trena, Ospitaleak eta Martutene arteko bidea, araztegia eta
alboko golf-zelairen jardunetako batzuk).

Planteatzen den hirigintza-garapena Urumearen haranaren hondoan biztanle gehien
biltzen diren esparruetatik ikus daiteke. Beste esparru batzuetatik ere ikus daiteke, hala
nola osasun-hiritik eta Antondegitik. Landare-pantailak sortzeko lanak oso eraginkorrak
izango dira esparrua ingurunearekin mimetizatzeko, batez ere haranaren hondoan
kokatzen diren behatzaileetarako.

Arlo horretan sortzen diren inpaktuak obra eta ustiapen faseetan larriak izango direla
zenbatesten da. Haatik, landare-pantailak ezartzeko neurriek eta/edo hiri-kalitateko eta
kalitate arkitektonikoko neurriek eragina neurrizkora arte murritz dezakete.

10.5.- Gizarte-eraginak. Hiri-ingurumena.

A.- Etxebizitza-eskaria

Basozabalen planteatutako 86 etxebizitzako garapena oso ekarpen txikia izango da Plan
Orokorrean planteatzen diren izaera horretako garapenen osotasunean. Plan Orokorrean
proposatzen diren etxebizitza berrien guztizkoaren %0,7 izango dira, eta %0,5
gauzatzeko dauden garapenak ere aintzat hartzen badira.

B.- Ekonomia-jardueren eskaria

Ez da izaera horretako garapenik planteatzen.

C.- Kokalekuak/etxebizitzak hustea

Planteatzen den garapenak ez du inolako kokaleku edo etxebizitza hustea ekarriko.

D.- Mugikortasuna eta irisgarritasuna

Basozabalgo garapenak ibilgailu pribatua erabiltzea eskatuko du. Hala ere, iritsiera
txikikoa denez gero (86 etxebizitza), ez  du ibilgailu pribatuaren erabilera arras gehitzea
ekarriko.
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Edonola ere, eragin hori ustiapen fasean larria izango dela uste da eta oso zaila izango
da neurri zuzentzaile eraginkorrak aplikatzea. Hori dela eta, balorazio hori hondar-inpaktu
gisa mantenduko da.

10.6.- Ondoriozko arriskuak.

A.- Arrisku geoteknikoak

Ez dago txosten geotekniko zehatzik. GESPLAN aplikazioak baldintza onargarriak
ematen ditu aditzera, eta horrek ez du plangintzaren ondorengo faseetan aginduzko
txosten geoteknikoa ordezkatuko. Baldintza geoteknikoak aldekoak direla baieztatzen
bada, eta berariazko azterlanen gomendioei jarraitzen bazaie, inpaktua bateragarria
izango da, edo ez da eraginik sortuko.

B.- Urpean geratzeko arriskua

Esku artean dugun informazioaren arabera, esparru horretan ez dago uholde-arriskurik,
hurbilen dauden ibai-ibiguak baino askoz ere kota garaiagoetan kokatzen baita.

C.- Ingurumen-zarata, lasaitasuna.

Urumeako autobiaren ondoriozko ingurumen-zarataren eragina behar bezala kalkulatzeko
behar besteko daturik ez dago. Gainera, eragin hori gehitu ahal izango da abiadura
handiko trenak eraginda. Autobiari dagokionez egindako aurretiazko azterlan batek 60
metroko distantziara 65 dB(A)-tik gorako zarata-maila ezartzen zuen Basozabalgo golf-
zelairako, eta ez zuen zehazten gauez edo egunez den.

Maila akustiko hori ez da arlo horretan indarrean dauden legezko xedapenetan ezarritako
kalitate-baldintzetara egokitzen. Une honetan eta prekauzioz, inpaktu larriko magnitudea
esleitu zaio. Alabaina, lurraldearen konformazioari, emisio-iturriekiko distantziari eta
dentsitate txikiko tipologiari erreparatuta, neurri babesle eta zuzentzaile eraginkorrak ezar
daitezke.

Edonola ere, arlo horretan indarrean dauden legezko xedapenetan ezarritako irizpideen
arabera landu behar diren behin betiko zarata-mapetan ezartzen denari jarraitu beharko
zaio.

D.- Hondakinak, lurren balantzea...

Ez dira ezagutzen lur-balantzeak, ezta balizko lur-soberakinak edo kanpoko mailegu-
materialen premiak ere. Soberakinak adierazgarriak izango direlakoan, eta prekauzioz,
neurrizko inpaktuaren kalifikazioa proposatzen da. Neurri zuzentzaileen aplikazioarekin,
bateragarritzat jo daiteke.

E.- Poluituta egon daitezkeen lurzoruak

Jardun-esparruan ez dago poluituta egon daitekeen lurzorurik.

F.- Arrisku teknologikoak

Merkantzia arriskutsuen garraioaren arriskuari dagokionez, Basozabalgo esparrua
ADIFen trenbide-linearen albo bakoitzean hedatzen den 600 metroko zerrendaren
barruan dago, eta arrisku ertainekotzat jotzen da. Zehazki, eraikuntzak 200-400 metro
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ingurura kokatuko dira. Une honetan arrisku hori ebaluatzea oso zaila da, baina ez dirudi
oso arrisku handia izango denik. Hori dela eta, inpaktua bateragarritzat jo da.

10.7.- Ingurumen-inpaktua ebaluatzeko ziurgabetasunak.

Zenbait alderditan ingurumen-inpaktua ebaluatzeko hainbat zalantza dago:

* Arrisku  geoteknikoak etorkizunean aztertu beharko dira, dagokion berariazko azterlanaren
testuinguruan.

* Ez dira emaitzazko lur-balantzeak ezagutzen. Alderdi hori planteatutako antolamendua
garatzeko eta gauzatzeko ondorengo faseetan aztertu beharko da.

Plan honetan proiektatzen diren proposamenak garatzeko eta gauzatzeko prozesuaren
ondorengo faseetan alderdi horiek aztertu eta aintzat hartu beharko dira, baita dagozkien neurri
babesleak, zuzentzaileak eta/edo konpentsatzaileak ere.

11.- “EG.03 Tabakalera” esparruan planteatutako proposamenen emaitzazko
inpaktuen analisia.

11.1.- Sarrera.

Eraginpean dagoen esparrua Egia auzoan dago kokatuta, antzinako tabako-fabrikaren
instalazioetatik, Cristina Enea parketik eta ADIFen tren-geltokitik hurbil. Guztira 27.769 m²
inguruko azalera du.

Planteatzen diren hirigintza-garapen berrien eraginari erreparatuta, bi zatitan bereizi behar da
esparrua.

Batetik, Tabakalerako eraikuntzak okupatutako zatia. Eraikina finkatu egiten da, kultura
garaikideko nazioarteko zentro bihurtzeko proiektatzen diren obrak eta jardunak gauzatzearen
kalterik gabe.

Bestetik, esparruaren gainerakoa. Izatez, gaur egungo eraikuntzak eta erabilerak beste erabilera
batzuekin –batez ere etxebizitzara zuzenduko direnekin– ordezkatzearen ondorioz goitik behera
aldatuko da.

11.2.- Baliabide naturalen gaineko inpaktuak.

A.- Ibai-ibilguak.

Planteatutako garapenak ez du udalerriko ibai-ibilguetan inolako eraginik izango.

B.- Akuiferoen urrakortasun handia

Esparrua udalerriko hiri-ingurunean kokatuta dago, eta ingurune horretan ez da
akuiferoen poluzioarekiko urrakortasun handiko edo oso handiko inolako zonarik
identifikatu.

C.- Espazio naturalak (globalak).

Esparruak ez du eraginik Plan Orokorrean identifikatutako espazio naturaletan.
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D.- Landaredi interesgarria.

Planteatutako hirigintza-garapenak aldez aurretik eraikitako ingurune bateko hiri-
berrikuntza dakar. Ingurune eraiki horretan ez dago jatorrizko landarediaren arrastorik.
Cristina Enea parkearen alboan dago, baina ez da bertako landarediaren gaineko eraginik
aurreikusten.

E.- Fauna interesgarria.

Gaur egun dagoen fauna-komunitatea hiri-esparruetako berezko espezieez osatuta dago.
Ez da, beraz, berezitasun edo bakantasun txikiena duen espezierik agertzen. Adierazi
den moduan, alboan Cristina Enea parkea dago, eta parke horren barruan fauna
zertxobait anitzagoa da. Alabaina, Tabakaleratik hurbilen dagoen zonan ez da jasoarazi
arriskuan dagoen espezieak bizi direnik. Obra fasean eragozpenak eragin dakizkieke
Cristina Enea parkearen ertz horretan dauden fauna-komunitateei. Dena dela, eragozpen
horiek aldi baterakoak izango dira eta inpaktu urrikoak eta bateragarriak izango dira.
Gainera, neurri babesle eta zuzentzaile batzuk aplikatzeko aukera izango da.

F.- Konektagarritasun ekologikoa.

Eraginpean dagoen esparrua hiri-ingurunean kokatzen denez gero, planteatzen den
garapenak ez du inolako inplikaziorik konektagarritasun ekologikoaren alorrean.

G.- Ura.

Arlo honetan, aurreko XXIII. epigrafean zein epigrafe honen 15. atalean azaldutakoari
jarraituko zaio.

H.- Lurzorua (lurzoru berrien urbanizazioa)

Arlo honetan, aurreko XXIII. epigrafean zein epigrafe honen 15. atalean azaldutakoari
jarraituko zaio.

11.3.- Nekazaritza-produktibitatea. Nekazaritza-balio handiko lurzoruak eta/edo nekazaritza-
ustiapen estrategikoak.

Planteatutako hirigintza-garapenak ez du eraginik nekazaritza-balioa duten lurzoruetan edota
nekazaritza-ustiapen estrategikoetan.

11.4.- Baliabide kulturalak.

A.- Hirigintza-ondare historikoa eta arkitektonikoa

“EG.03 Tabakalera” esparruan izen bereko eraikina dago, jatorriz tabako-fabrika gisa
eraiki zena.

Ondare-balioa kontuan izanik, Plan Orokorraren Katalogoan sartu da.

Planteatutako garapenaren testuinguruan, espresuki aurreikusten da berau finkatzea eta
kultura garaikideko zentrora zuzentzea. Aurreikuspen positiboak dira, bai finkatzeari
dagokionez, bai xede horrekin abian jartzeari dagokionez.
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B.- Ondare arkeologikoa

Esparruan ez dago interes arkeologikoko eremurik; ez da, beraz, arlo horretako eraginik
sortzen.

C.- Paisaia.

Gaur egun kalitate estetiko urria duten zenbait eraikin dago esparruan, ADIFen
Iparraldeko geltokiko trenbide-zabaltzaren atzealde gisa. Multzo hori modu negatiboan
nabarmentzen da ondoan duen Cristina Enea parkearekiko.

Oraindik ez dago esku-hartzearen inpaktu paisajistikoa erabateko ziurtasunez ezartzeko
aukera emango duen behin betiko antolamendurik. Alabaina, gaur egungo urbanizazioen
eta eraikinen kalitate-estandarrak kontuan izanik, inpaktua epe luzera positiboa izango
dela uste da.

11.5.- Gizarte-eraginak. Hiri-ingurumena.

A.- Etxebizitza-eskaria

Tabakaleran 200 etxebizitza inguru eraikitzea aurreikusten da. Horietatik %40, gutxienez,
babes publikokoak dira. Etxebizitza kopuru hori Planak proposatzen dituen etxebizitza
berrien %1,77 da.

Ikuspegi horretatik, garapen horrek eragin positiboak ditu, batez ere kualitatiboak. Izan
ere, hiriko oso kokaleku zentral batean egingo den hiri-berrikuntzako jardun bat da, eta
kokaleku horrek oso komunikazio onak ditu mugikortasun iraunkorreko moduen bidez.

B.- Ekonomia-jardueren eskaria

Planteatutako garapenak ekonomia-jardueretarako 8.000 m2(s) gauzatzea ere hartzen du
barnean, eta azalera hori Plan Orokorrak eskaintzen duenaren %0,6 inguru da. Eraginak
positiboak dira bi ikuspegi osagarritatik. Batetik, gaur egungo hiri-ingurunean duen
kokalekuaren ikuspegitik. Bestetik, lehentasunez bizitegi-erabilera duen ingurune baten
barnean hartzearen ikuspegitik –horren ondoriozko erabileren nahasturarekin–.

C.- Kokalekuak/etxebizitzak hustea

Tabakalera esparruan planteatutako garapen berria gauzatuko bada, gaur egun bertan
dauden zenbait eraikin eraitsi behar dira eta bertan kokatzen diren jarduerak hustu egin
behar dira.

Garapen horren antolamendu xehatua zehazteak plan berezi bat formulatzea eskatuko
du. Ondorioz, eraispen eta huste horien behin betiko kuantifikazio zehatza ezin da jakin
antolamendu xehatu hori finkatzen ez den artean.

Une honetan, eta hurbilketa huts gisa, aditzera eman behar da eraispen eta huste horien
eraginpean 18.199 m²(s) inguru egon daitezkeela.

Eragin horiekin lotzen den inpaktua larria, itzulezina eta iraunkorra da, eta bidezko neurri
konpentsatzaileak ezarri beharko dira (lekuz aldatu beharko dira eta/edo beste kokaleku
batzuetan finkatu beharko dira).
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D.- Mugikortasuna eta irisgarritasuna

Esparruak kokaleku zentrikoa du hirian, eta komunikazio onak ditu mugikortasun
iraunkorreko modu nagusien bidez. Oinezkoen mugikortasunari dagokionez, garapen
horrek askotariko lan-eremu, salgune, aisialdi-eremu, hezkuntza-eremu, kulturagune eta
abar ugaritara oinez iristeko aukera ematen du. Oso erraz konektatzen da udalerriko
bidegorrien sarearekin. Era berean, oso sarbide erraza du tren-geltokiei dagokienez: 200
metrora dago ADIFen Iparraldeko geltokia eta 800 metro ingurura dago Easo plazako
Eusko Trenen geltokia. Azkenik, oso hurbil eta iristerraz daude autobus bidezko hiriko eta
hiri arteko garraio-linea ugari. Etorkizunean autobus-geltokia garapen horretatik hurbil
kokatuko da.

Horregatik guztiagatik, ondoriozta daiteke hirigintza-garapen horrek baldintzarik onenak
dituela irisgarritasun eta mugikortasun iraunkorrerako. Horrenbestez, inpaktua positibotzat
jotzen da.

11.6.- Ondoriozko arriskuak.

A.- Arrisku geoteknikoak

Ez dira zehaztasunez ezagutzen Tabakaleran planteatutako garapenaren balizko arrisku
geoteknikoak, ez baitago arlo horretako berariazko azterlanik. Euskal Autonomia
Erkidegoko gaikako kartografiak (GESPLAN, 1:25.000 eskala) oso aurkako baldintzak
islatzen ditu. Urumeak osatutako zona alubiala denez gero, urez betetzeko eta asentuak
sortzeko aukera oso handia da, lurraren sostengu-ahalmen urriagatik. Horrenbestez,
eraikinen eta urbanizazioen egonkortasuna bermatuko duten jardun garrantzitsuak egin
beharko dira eta, horrela, prekauzioaren printzipioari jarraituz, inpaktua larritzat jo da.
Neurri horiek aplikatuta arriskua oso txikia da edo ez dago arriskurik.

B.- Urpean geratzeko arriskua

Urpean geratzeko arriskuaren alorrean eskura ditugun datuen arabera, zona hori urpean
geratzeko arriskuaz kanpo dago 500 urteko birgertatze-aldirako.

C.- Ingurumen-zarata, lasaitasuna.

Obrak egiteko garaian lanen ondoriozko ohiko eragozpenak sortuko dira: trafiko-etenak,
behin-behineko desbideratzeak, zarata, hautsa, lokatza, makineria astunaren eta
ibilgailuen zirkulazioa... Zona biztanduen eta Cristina Enea parkearen hurbiltasuna
kontuan izanik, inpaktua larritzat jotzen da, baina neurrizkora murritz daiteke bidezko
neurri babesleak eta zuzentzaileak aplikatzearekin.

Ustiapen fasean, aldiz, esparrua ADIFen trenbidearen eraginpean dago batik bat. Udalak
sustatutako zarata-mapak (2004) islatzen duenez, esparru osoa dago 55 eta 65 dB(A)
isofonen artean gauez. Hortaz, gainditu egiten da indarrean dagoen legerian zona
horretarako esleitutako kalitate-helburua, 50 dB(A) gauez. Oraindik ez dugu esku artean
ADIFen zarata-mapa, eta mapa horrek finkatuko du behin betiko zarata-mailak benetan
adierazitakoak diren. Horrenbestez, ez da ezagutzen ingurunea zortasun akustikoko zona
batean integratuta geratuko den edo ez –horren ondoriozko eraginekin–.

Udalak sustatutako zarata-maparen emaitzak berresten direnean oso zaila da esparruan
bizitegi-zonetarako esleitutako kalitate-helburuak lortu ahal izatea. Hori dela eta,
dokumentu honen beste zati batzuetan aipatzen diren arlo horretako legezko
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xedapenetan aurreikusten diren neurriak zehaztu eta abian jarriko dira (babes akustiko
bereziko zonak mugatzea, eta abar). Oraingoz, ustiapen fasean inpaktu larritzat jotzen da,
eta kalifikazio horri eutsi egiten zaio neurri zuzentzaileak behar bezain eraginkorrak izan
daitezkeen jakiteko zain.

D.- Hondakinak, lurren balantzea...

Une honetan ez dira ezagutzen arlo honetako xehetasunak, obra fasean zein ustiapen
fasean.

Esparrua eraitsi nahi diren eraikuntzek okupatuta dago gaur egun. Bolumen zehatza eta
osaera ezagutzen ez den arren, eragiketaren dimentsioak ezagututa gauza ziurra da
kantitate handiak izango direla. Halaber, eraikuntzak gauzatzeko munta handiko
hondeatze-lanak egin beharko dira, eta urbanizaziorako mailegu-material kantitate
handiak beharko dira. Horregatik guztiagatik, inpaktua negatiboa eta larria izango da,
baina inpaktu hori arras murriztu dezaketen neurri babesleak eta zuzentzaileak
aplikatzeko aukera egongo da.

Ustiapen fasean ohiko hiri-hondakinak sortuko dira: hondakin-urak eta hondakin solidoak.
Plangintzatik bertatik nahitaezko baldintza gisa planteatzen da batzuk zein besteak
dagozkien udalaz gaindiko zerbitzuekin bat datozen tratamendu egokia edukitzea: uren
saneamendua eta arazketa, hondakin solidoen tratamendua zerbitzu amankomunatuetan.
Hortaz, arlo horretan inpakturik ez dagoela ondoriozta dezakegu.

E.- Poluituta egon daitezkeen lurzoruak

Euskal Autonomia Erkidegoan poluituta egon daitezkeen lurzoruen inbentarioak lurzoruak
poluituta izan ditzaketen 5 kokaleku islatzen ditu, horietako 4 industria-lurzoruak eta 1
aurri motakoa. Horietako bakar bat ere ez dago aktibo une honetan. Denboran hurbilenak
1997. urtean utzi zion jarduteari.

Gaurdaino ez da aurretiazko inolako lanik egin  lurzoruak benetan poluituta dauden edo
ez dauden jakiteko. Prekauzioaren printzipioaren arabera, eta arazo potentzialaren
dimentsioaz jabetuta, larritzat jo da inpaktua, baina babes zuzentzaileak aplikatuta ez da
inolako hondar-eraginik geratuko. Aitzitik, ustiapen fasean, lurzoruak poluzioaz garbitzea
eragin onuragarria izango da.

F.- Arrisku teknologikoak

Tabakalerako esparrua ADIFen trenbideen ondoan dago (100 metrotara baino gutxiagora),
eta trenbide hori arrisku ertainekotzat jotzen da garraiatzen duen gai arriskutsuen bolumena
dela-eta. Izatez, zaila da arrisku hori ebaluatzea, baina Plan Orokor honetan aztertutako
esparru guztien artean hauxe da trenbide horretatik hurbilen dagoena.

11.7.- Ingurumen-inpaktua ebaluatzeko ziurgabetasunak.

Zenbait arlotan ingurumen-inpaktua behar bezala ebaluatzeko ziurgabetasunak daude:

* Arrisku geoteknikoak etorkizunean aztertu beharko dira, dagokion berariazko azterlanaren
testuinguruan.

* Soinu-inpaktua zehazteko ADIFen zarata-maparen eta, hala badagokio, berariazko
azterlanaren zain gaude.
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* Oraindik ez dago eskura hondakinen eta lur-balantzeen bolumenari buruzko datu zehatzik
(hondakinen bolumena handia izatea aurreikusi da). Hortaz, plangintzaren aurreragoko
faseetarako geratu da.

* Gai arriskutsuen garraioaren arriskua ebaluatzeko zailtasuna.

Plan honetan proiektatzen diren proposamenak garatzeko eta gauzatzeko prozesuaren
ondorengo faseetan alderdi horiek aztertu eta aintzat hartu beharko dira, baita dagozkien neurri
babesleak, zuzentzaileak eta/edo konpentsatzaileak ere.

12.- Plan Orokorreko proposamenen emaitzazko lurzoru urbanizaezineko inpaktuen
analisia.

12.1.- Sarrera.

Atal honetan Plan Orokorraren proposamenen emaitzazko lurzoru urbanizaezinean Plan
Orokorrak eragiten dituen inpaktuak aztertzen dira. Guztira, 36.878.030 m² inguruko azalera
du.

Lurzoru hori hainbat bide- eta trenbide-azpiegitura linealek zeharkatzen dute, baita zerbitzu-
azpiegituretako sistema orokorreko kategorian sartzen diren beste azpiegitura batzuek ere.

Horietako batzuk aurretik daude eta Planak txertatu egiten ditu. Ez da, beraz, horien
ingurumen-ebaluaziorik egin behar, baina zenbait proposamen eta gomendio egin daiteke.

Halaber, beste azpiegitura batzuk batez ere komunikazio-azpiegiturak (bideak eta trenbidea)
berriak dira, arlo horietan eskumena duten beste Administrazio batzuk proposatutakoak dira,
eta Planak txertatu egin ditu. Horiek guztiek ingurumen-arloko haien ebaluazioa eta izapideak
dituztenez gero, dokumentu honetan Donostiako herritarrentzat interes berezikotzat jotzen
diren zenbait alderdiri buruzko gomendio orokor batzuk baino ez zaizkie egingo.

Planak ia ez du lurzoru urbanizaezinean eragina duen sistema orokor berririk proposatzen.

12.2.- Baliabide naturalen gaineko inpaktuak.

A.- Ibai-ibilguak.

Plan Orokorrean lurzoru urbanizaezineko tratamenduak honako aurreikuspenak, besteak
beste, hartzen ditu:

* Zonifikazio globaleko proposamenean, eta indarrean dagoen Euskal Autonomia
Erkidegoko Ibaien eta Erreken Ertzak antolatzeko Lurraldearen Arloko Planarekin
(isurialde kantauriarra) bat eginik, bereizi egin da “D.40 Ibai-ibilguak eta horien babes-
ertzak” zona globala.

* Izendatuki bereizi eta arautzen dira hirigintza-antolamenduari gainjartzen zaizkion
honako bi baldintzatzaile hauek:
- "C.3. Itsasoko eta lehorreko jabari publikoa eta horren babes-zona"

baldintzatzailea.
- “C.4. Ibai-ibilguak eta horien babes-ertzak” baldintzatzailea.

Lurzoru urbanizaezinean, D.40 zona globalarekin eta C.3 eta C.4 baldintzatzaile gainjarri
horiekin lotzen den erregimenak babes-maila egokia ematen die ibai-ibilguei, itsasertzeko
espazioei eta alboko espazioei. Gainera, babes hori osatu egingo da espazio natural
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babestuen, faunarako babes-eremuen, ingurumen hobekuntzako eremuen eta antzekoen
beste irudi edo baldintzatzaile batzuen aurreikuspenekin. Plan Orokorraren
proposamenak positiboak dira ingurumenaren ikuspuntutik.

B.- Akuiferoen urrakortasun handia

Plan Orokorrak akuiferoen poluzioarekiko urrakortasun handiko eremuen existentzia
jasotzen du, eta horretarako “C.5 Lurpeko urak babesteko esparruak” baldintzatzaile
gainjarria ezartzen du. Baldintzatzaile horren irizpideek zein proposatutako hirigintza-
araudiak ezartzen dituzte lurzoru urbanizaezinean lurpeko urak poluitzeko arriskua
murrizteko ezar daitezkeen jardueretarako beharrezko neurriak.

Planaren proposamen horiek balorazio positiboa merezi dute, eta ez da bidezkoa orain arte
adierazitakoez bestelako neurri osagarriak proposatzea.

C.- Espazio naturalak (globalak).

Plan Orokor berriak espazioak babesteko proposamen garrantzitsuak egiten ditu. Honako
aurreikuspen hauetan laburbil daitezke:

* Zonifikazio globaleko proposamenean, “D.10 Babes bereziko landa-zona” globala
bereizi da, eta bertan sartzen dira adierazitako espazio horiek.

* Izendatuki bereizi eta arautzen dira hirigintza-antolamenduari gainjartzen zaizkion
honako hiru baldintzatzaile hauek:
- “C.1a. Garrantzi komunitarioko lekuak" baldintzatzailea.
- "C.1b. Espazio natural babestuak (parke naturalak eta zuhaitz bereziak)"

baldintzatzailea.
- ”C.1c. Interes naturaleko eremuak” baldintzatzailea.

Horri guztiari beste bi baldintzatzaile gainjarrien iritsiera gaineratu behar zaio: "C.1d.
Landaredi interesgarriko habitatak. Hiriko zuhaiztiak, parkeak eta lorategiak" eta ”C.1e
Fauna babesteko eremuak”. Horrez gain, ondorio horietarako jolas-eremu landatarrak
deritzanak ere hartu behar dira aintzat (“F.20 Jolas-eremu landatarren sistema orokorra”
zona globala).

Proposamenek indarrean dagoen legezko araudia aplikatzearen ondoriozko espazioak
biltzen dituzte:  onartutako garrantzi komunitarioko lekuak; deklaratutako parke naturalak;
eta zuhaitz bereziak. Haatik, Plana bera harantzago doa eta udalerriko espazio babestuen
sarea zabaldu egin du, eta interes nabarmena duten beste hainbat esparru hartu ditu
barnean: Mendizorrotzeko errekak, Atxulondo-Abalotz, Igeldoko hegoaldeko mazela, Uliako
landa-parkea, Unanueko landa-parkea…

Proposamenak izaera positiboa du eta ez dira neurri osagarriak planteatzen. Espazioen
arteko konektagarritasunaren gaia baino ez da geratzen, baina hori aurrerago jorratuko den
berariazko analisiaren mende izango da.

D.- Landaredi interesgarria.

Plan Orokorrak "C.1d. Landaredi interesgarriko habitatak. Hiriko zuhaiztiak, parkeak eta
lorategiak" hirigintza-antolamenduari gainjarritako baldintzatzailea arautzen du.
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1995eko Plan Orokorraren aldean, jauzi kualitatibo nabarmena da, indarrean dagoen Plan
Orokorrak zuhaizti interesgarriak soilik babesten baitzituen. Oraingo baldintzatzaile
gainjarriak zuhaitz-landaredia ez ezik, beste formazio interesgarri batzuk ere babesten
ditu, oro har udalerriko itsasertzeko fatxadako landare-formazioak, Habitat Arteztarauaren
I. eranskineko zerrendan sartzen direnak.

Gainera, Planak “C.11 Ingurumena hobetzeko esparruak” deritzan baldintzatzailearekin
osatzen du aurreko baldintzatzaile hori. Baldintzatzaile horrek “climax” deritzan landaredia
leheneratzeko helbururako landare-formazio serialak hartzen ditu kontuan. Hautatzen
diren landaredi-orbanek, hein handi batean, “C.1d. Landaredi interesgarriko habitatak.
Hiriko zuhaiztiak, parkeak eta lorategiak" baldintzatzaileari atxikitzen zaizkion ondo
kontserbatutako landaredi-orbanak konektatzen dituzte.

Aurreko epigrafeetan aztertutako hirigintza-garapenekin lotu daitezkeen landaredi-galerei
beste galera batzuk gaineratu behar zaizkie, emaitzazko lurzoru urbanizaezinean
gertatzen direnak: Administrazio eskudunek sustatzen dituzten eta Plan honek bere
egiten dituen bide, trenbide, hiri-zerbitzu, ubideratze eta abarren arloko azpiegitura
handien alorrean planteatzen diren jardunen ondoriozko galerak.

Testuinguru horretan, Plan Orokorrak landarediaren alorrean eta emaitzazko lurzoru
urbanizaezinean planteatutako proposamenak balorazio positiboa merezi du.

Edonola ere, eta haren berezitasuna eta urrakortasuna kontuan izanik, landaredia gisako
gai batek behar-beharrezkoa du egoera etengabe fiskalizatuta edukitzea –landarediaren
egoerari buruzko berariazko azterlanak egin beharko dira eta etengabe eta behar bezala
eguneratu beharko dira, Plan Orokorraren garapen eta osagarri gisa–. Bestetik,
ezinbestekoa izango da landarediari eusteko neurriak finkatzea.

E.- Fauna interesgarria.

Plan Orokorrak faunarako eremu interesgarriak bereizi eta mugatzen ditu izendatuki,
“C.1e Fauna babesteko eremuak” hirigintza-antolamenduari gainjarritako baldintzatzaile
gisa identifikatzen ditu.

Eremu horiek aurretik aztertutako animalia komunitateetako garrantzitsuak diren beste
esparru babestu batzuei gaineratzen zaizkie.

Hortaz, Plan Orokorra onartutako berariazko arloko araudian ezarritakoaz harantzago
doa. Oro har, espazio babestuen osotasunean faunarako interesgarriak diren askotariko
habitatak sartzen dira, eta horien artean arrisku gehien duten espezieetarako esparrurik
interesgarrienak baino askoz ere esparru gehiago daude. Gainera, esku hartzeko
irizpideek habitaten eta bertako espezieen babesarekin lotzen diren alderdiak aintzat
hartzeaz gain, planaren proposamenen ondorioak arintzeko neurri konpentsatzaileak
ezartzearekin lotzen direnak, faktore hori balioz hornitzearekin lotzen direnak eta abar ere
hartzen dituzte aintzat.

Horrenbestez, Plan horretan proposatutako lurzoru urbanizaezinaren tratamendua,
faunaren alorrean, positiboa da.

F.- Konektagarritasun ekologikoa.

“C.7 Korridore ekologikoak” baldintzatzaile gainjarriak Donostiako udalerriaren zati handi
batean tokiko eta eskualde-mailako konektagarritasunaren arloan dauden arazoak
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identifikatzen ditu. Plan honetan hirigintza-alorrean egiten diren beste proposamen batzuek
eta eraikitzen ari diren edo proiektatzen diren beste komunikazio-azpiegitura batzuek
eragindako zatikatzea gaineratzen zaio gaur egungo zatikatzeari.

Baldintzatzaile horren bitartez jardun berrietan kontuan hartu behar diren neurri prebentibo
jakin batzuk definitzen diren arren, arazoak agerikoak dira. Lehenik, abiapuntuko egoera
korapilatsua da jada, eta, zenbait kasutan, ia saihestezina ematen du. Bigarren,
konektagarritasuna arriskuan jar dezaketen edo zatikatzea areagotzea ekar dezaketen
jardunak Udalaz bestelako organismo batzuen mende daude, eta batzuetan udalerriaz
kanpo kokatzen dira. Hirugarren, arlo horretako ezagutza-mailak askieza izaten jarraitzen
du.

Horrenbestez, Plan Orokorraren proposamenen balorazioa positiboa da, baina proposamen
horiek gauzatzeko prozesuak epe luzerako zeregina izan beharko du. Gainditu egingo du
Planaren proiekzio-horizontea, eta ez du aldi horretan hautemandako askotariko arazoak
ebaztea helburu izango. Era berean, eraginpean dauden administrazioen arteko
koordinazio- eta kontrol-mekanismoak arbitratzea eskatuko du.

G.- Ura.

Arlo honetan, aurreko XXIII. epigrafean zein epigrafe honen 15. atalean azaldutakoari
jarraituko zaio.

H.- Lurzorua (lurzoru berrien urbanizazioa)

Arlo honetan, aurreko XXIII. epigrafean zein epigrafe honen 15. atalean azaldutakoari
jarraituko zaio.

12.3.- Nekazaritza-produktibitatea. Nekazaritza-balio handiko lurzoruak eta/edo nekazaritza-
ustiapen estrategikoak.

Plan Orokorrak udalerrian nekazaritza-balio handiena duten lurzoruei eustea du helburu. Era
berean, nekazaritza-ustiapen estrategikoak bideragarriak izateko eta jarraipena izateko
baldintzak finkatzen ditu, baita hirigintza-garapenen edo beste proposamen batzuen
eraginpean egon daitezkeenak ere.

Hori guztia zenbait aurreikuspenetan islatzen eta arautzen da, hala nola ““D.30. Nekazaritzako
eta abeltzaintzako eta landazabaleko landa-zona” globala bereizteari dagokiona eta, zehazki,
“C.2 Nekazaritza-balio handiko lurrak eta ustiapen estrategikoak” hirigintza-antolamenduari
gainjarritako baldintzatzailea bereizteari dagokiona.

Nolanahi ere, aintzat hartu behar da Plan honen jardunek eta Planak jasotzen dituen beste
administrazio batzuek sustatzen dituzten jardunek zuzeneko eragina dutela nekazaritza-balio
handiko lurretan zein nekazaritza eta abeltzaintzako ustiapen estrategikoetan. Aurreko
kapituluetan behar bezalako arreta eskaini zaie, haren eraginak deskribatu dira, eta, ondoren,
bidezko neurri babesleak eta konpentsatzaileak proposatu dira. Gogoan izan behar da
lurzoruetan zein ustiapenetan eraginak murriztea hartu dela kontuan hiri-plangintza lantzean.
Auditz-Akularreko nekazaritza eta abeltzaintzako ustiapenek haien jarduerari tokian bertan
jarraipena eman ahal izateko kezka da horren lekuko.

Era berean, lehen sektorearen inguruko beste gogoeta bat egin behar da. Ekimen pribatua
ezin da inola ere plangintza batekin ordezkatu, are gutxiago udal-ekimena. Ustiapenek bizirik
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irauteko beharrezko bermeak sortzeak ez du zertan ekarriko ustiapen horiek mantentzea,
baldin eta haien titularren borondate espresua ez badago.

Hortaz, Plan Orokorrak egiten dituen proposamenak nahikoak eta positiboak dira.

12.4.- Baliabide kulturalak.

A.- Hirigintza-ondare historikoa eta arkitektonikoa

Plan Orokorrak udalerrian dauden ondare historikoko eta artistikoko elementuen zerrenda
zabala hartzen du barnean. Guztira 1.300 elementu baino gehiago dira. Horietatik, 46
lurzoru urbanizaezinean daude, eta honako kategorietan sartzen dira: I. mailako 5, II.
mailako 1, III. mailako 18 eta IV. mailako 22.

Planak udalerriko ondare artistikoaren tratamendu egokia egiten du, eta ez dira beste
jardun  edo proposamen osagarriak planteatzen.

B.- Ondare arkeologikoa

Udalerrian dauden eta Katalogoan sartzen diren interes arkeologiko handieneko 52
elementuetatik 29 lurzoru urbanizaezinean daude eta, gainerako 23ak hiri-lurzoruan eta
lurzoru urbanizagarrian daude. Katalogo honetan zona arkeologikoak ez ezik (gune
megalitikoak eta Hirigune Historikoko zona arkeologikoa), ustezko gune arkeologikoak ere
sartzen dira.  Plan horren irizpideak eta proposamenak babes-maila egokia ezartzen dute
horietarako guztietarako. Hori dela eta, horien ondoriozko eraginak positibotzat jotzen
dira, eta ez dute neurri osagarririk eskatzen.

C.- Paisaia.

Plan Orokorrak “C.6 Babes paisajistikoko esparruak” hirigintza-antolamenduari gainjartzen
zaion baldintzatzailea identifikatzen eta arautzen du. Ulia eta Igeldo-Mendizorrotz
mendiguneetako iparraldeko eta hegoaldeko mazelak balio paisajistiko bereziko esparru
gisa sartzen dira bertan. Halaber, arlo horretan behar bezala aintzat hartu behar diren beste
esparru batzuk identifikatzeko eta dagozkien esku hartzeko jarraibideak finkatzeko
berariazko azterlana egitea proposatzen da.

Proposamen hori positiboa izango da, mota horretako lurzoruan babes paisajistikoaren
mende diren esparruen zerrenda irekia hartzen baitu barnean. Haatik, zerrenda hori
berregokitu eta/edo osatu egin beharko da arlo horretan sustatu beharreko berariazko
azterlanean.

12.5.- Ondoriozko arriskuak.

A.- Arrisku geoteknikoak

Plan Orokor honek lurzoru urbanizaezinean askotariko eduki eta iritsierako eraikinak,
instalazioak, erabilerak, azpiegiturak eta abar ezartzea baimenduko du, baina hartan
ezartzen diren baldintzetan.

Kasu bakoitzean eraginpean dagoen esparruaren ezaugarriei eta baldintzatzaileei
erreparatuta, iritsiera handiagoko edo txikiagoko arrisku geoteknikoen sorrerarekin lotuta
egon daiteke aurreko horiek benetan gauzatzea.
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Haatik, alderdi hori ezin da aurretik ebaluatu. Horrexegatik, hain zuzen ere, mota
horretako erabilerak, eraikuntzak, azpiegiturak eta abar onartzea eta ezartzea kasuak
kasu arrisku geoteknikoak saihesteko egoki irizten diren neurriak finkatzera eta
gauzatzera baldintzatu beharko da, xede horretarako beharrezkotzat jotzen diren
berariazko azterlanak egitera barne.

B.- Basoan suteak gertatzeko arriskua.

Eusko Jaurlaritzak helarazitako arriskuen mapak basoan suteak gertatzeko arriskua duten
eremuak identifikatzen ditu, eta lau kategoria ezartzen ditu: arriskurik gabe, arrisku txikia,
arrisku ertaina, eta arrisku handia.

Plan Orokorrak lurzoru urbanizaezinean proposamen garrantzitsuak egiten dituen arren,
basoko suteen arloko plangintza, kudeaketa eta kontrola goragoko maila hierarkikoa da.
Hori dela eta, eskumena duten instantzia horietara eta haien berariazko planetara jotzen
dugu.

C.- Ingurumen-zarata, lasaitasuna.

Plan Orokorrak “C.10 Sentikortasun akustikoko eremuak” hirigintza-antolamenduari
gainjarritako baldintzatzailea identifikatzen eta arautzen du, eta, bertan, zarataren
alorrean indarrean dauden legezko xedapenetan aurreikusten diren  helburuekin
mugatutako eremu akustikoak. Eremu horietako modalitate zehatzetako bat Planak
izendatzen duen “espazio natural lasaiak” eremuarekin egiten du bat. Horren barruan
sartzen dira: Landarbaso eta Urdaburuko enklabeak; Atxulondo-Abalotz; Uliaren
iparraldeko isurialdea; eta Igeldo-Mendizorrotz mendigunearen itsasaldeko mazela.

Osagarri gisa, kontuan izan behar da zenbait komunikazio-azpiegiturek (udalarenak zein
udalaz gaindikoak) udalerriko lurzoru urbanizaezina zeharkatzen dutela, eta zarata-iturriak
direla –batzuetan iritsiera handiko zarataren iturri–. Gainera, antzeko eraginak izango
dituzten izaera bereko beste azpiegitura batzuk eraikitzea proiektatzen da (bigarren
ingurabidea, abiadura handiko trena,...).

Mota horretako azpiegiturek eta horien ondoriozko eraginek haien gainean zenbait iruzkin
egitea justifikatzen dute. Hasteko, lurzoru urbanizaezinean azpiegitura horien eta haien
ondoriozko zaraten eraginpean egon daitezkeen bizitegi motako eta beste mota batzuetako
eraikin askotxo kokatzen da. Edonola ere, ez da behar beste ezagutzen osasunerako
arriskutsuak izan daitezkeen zarata-mailen mende zenbat eraikuntza eta pertsona egon
daitekeen. Bigarren, eta arlo horretan indarrean dauden legezko xedapenetan ezarritako
irizpideen arabera(1), eremu akustikoetan integratu beharreko landa-lurzoru eta -ingurune
bakarrak hauek dira: batetik, garraio-azpiegituretako eta ekipamendu publikoetako sistema
orokorren eraginpean daudenak, eta, bestetik, babes berezia behar duten espazio naturalak
(Plan Orokor honetako “espazio natural lasaien” baliokideak). Gainerako lurzoru eta
ingurune urbanizaezinak ez daude kalitate akustikoko helburuen babespean. Hirugarren,
legezko xedapen horiek ez dituzte barnean hartzen kalitate akustikoko berariazko helburuak
babes berezia behar duten espazio natural horietarako. Ezartzen duenez, “kasu zehatz
bakoitzerako finkatuko dira, haien kalifikazioa justifikatzen duten berariazko beharrei
erreparatuta”. Gutxieneko kalitate akustikoko helburu gisa hartu beharko dira gaur egun
dauden eremu urbanizatuetarako ezarritakoak, 5 dezibeliotan murriztuta(2). Laugarren,
lurzoru urbanizaezinean, berariazko espazio horiez kanpo, kokatzen diren gainerako

                                                          
(1) Arlo horretan, zonifikazio akustikoari, kalitate-helburuei eta emisio akustikoei buruzko 2007ko urriaren 19ko Errege

Dekretuaren 5.1. artikuluan ezarritako irizpideak, besteak beste, hartu beharko dira kontuan.
(2) 2007ko urriaren 19ko Errege Dekretuaren 14. artikuluaren 4. eta 5. artikuluen arabera, besteak beste.
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eraikuntzak behar bezala babestu beharko dira gaur egun dauden zein proiektatzen diren
azpiegituren zaratatik.

Zirkunstantzia horietan, espazio natural lasaiak mugatzeko Plan Orokorrean planteatzen
den proposamen positiboa osatu egin beharko da esku hartzeko beste neurri batzuekin,
betiere ondoren adierazten direnen gisako irizpideen arabera.  Batetik, espazio horiei
dagozkien kalitate akustikoko berariazko helburuak zehaztea, bai Udalak sustatu beharreko
zarata-maparen esparruan, bai mapa hori osatzeko xede horrekin sustatu beharreko
berariazko azterlanen edo proiektuen bitartez. Bestetik, lurzoru urbanizaezinaren
gainerakoari dagozkion kalitate akustikoko helburuak zehaztea, bai sustatu beharreko
zarata-mapen esparruan (Udalak zein komunikazio-azpiegitura handien gainerako
Administrazio titularrek sustatu beharrekoak), bai mapa horiek osatzeko xede horrekin
sustatu beharreko berariazko azterlanen edo proiektuen bitartez. Azkenik, mapa eta zeregin
horiek koordinatuta egin beharko dituzte horietan esku hartu behar duten Administrazio
guztiek.

D.- Poluituta egon daitezkeen lurzoruak

Donostiako udalerriko lurzoru urbanizaezinean lurzoruak poluituta izan ditzaketen 15
kokaleku daude, guztiak zabortegiak. “C.12 Poluituta egon daitezkeen lurzoruak”
baldintzatzaile gainjarrian bilduta daude.  Zabortegi horiek, halaber, “C.11 Ingurumena
hobetzeko esparruak” baldintzatzaile gainjarriaren mende dauden ingurumena hobetzeko
zonen artean daude.

Indarrean dagoen araudiaren arabera, zabortegi horien bizitza aktiboari amaiera
emandakoan, Plan Orokorraren ondoriozko proposamenek espazio horiek behar bezala
lehenera daitezen eskatzen dute, betiere ingurumenerako eta pertsonentzat gehiago
mehatxu ez izateko.

Horregatik guztiagatik, ondoriozta daiteke poluituta egon daitezkeen lurzoruen alorrean
proposamenak egokiak eta behar bestekoak direla. Ez da arlo horretako neurri osagarririk
proposatu.

E.- Arrisku teknologikoak

Udalerriko lurzoru urbanizaezineko azalera handiak daude (eta horietan eraikin biztanduak
ere badaude) gai arriskutsuen trafiko-maila handiagoa edo txikiagoa duten bide- eta
trenbide-azpiegituren eragin-zonen barruan. Une honetan ez da ezagutzen eraginpean
egon daitezkeen eraikuntzen eta pertsonen kopuru zehatza. Aitzitik, Seveso araudiko
enpresekin lotzen diren arrisku-eremuek zeharka baino ez dute ukitzen Landarbasoko
enklabea.

Lurzoru urbanizaezineko proposamenek ez dituzte ekarriko arlo horretan arriskua
areagotzea eragingo duten beste jardun batzuk. Hori dela eta, Plan Orokorrak ez du inpaktu
erantsirik sortuko.

12.6.- Ingurumen-inpaktua ebaluatzeko ziurgabetasunak.

Zarataren alorrean indarrean dauden legezko xedapenen esparruan, komunikazio-azpiegitura
orokorretara zuzentzen diren landa-inguruneei eta espazio natural lasai deritzanei jarriko zaie
arreta.
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Lehenak esku hartzeko irizpideen eta xedapen horietan bertan ezarritako helburu akustikoen
mende daude (1367/2007 Errege Dekretuaren II. eranskineko A1 eta A2 taulak, 23. artikulua,
eta abar).

Era berean, eta espazio natural lasaien inguruan, xedapen horiek beraiek ezartzen dutenez,
dagozkien helburu akustikoak “kasuak kasu, zehazki, haien kalifikazioa justifikatzen duten
haien berariazko beharren arabera” ezarriko dira. Kasu horietan, zarata-mapak (udalerrikoak,
azpiegiturenak...) lantzean zein mapa horiek garatzeko egin beharko diren berariazko
proiektuen esparruan zehaztu beharko dira helburu horiek.

Bestalde, lurzoru urbanizaezinaren gainerakoa ez da aintzat hartuko adierazitako legezko
xedapenetan. Horrela, ez du berari dagozkion kalitate akustikoko helbururik, eta, horrenbestez,
ez da inolako eremu akustikotan barne hartzea aurreikusten.

Edonola ere, horrek ez du esan nahi lurzoru hori eta/edo haren zatiak inpaktu akustikoen
mende ez daudenik. Zehazki, komunikazio-azpiegituretatik zein hiri-ingurunetik hurbil
daudenak gisa horretako inpaktuen mende daude edo egon daitezke.

Hori dela eta, bidezko azterlanak eta proiektuak (zarata-mapak, udalarenak zein adierazitako
komunikazio-azpiegiturenak) lurzoru urbanizaezinetan zati horietara ere hedatzea proposatzen
da, eta, hortaz, emaitzazko inpaktuak murrizteko eta/edo ezabatzeko neurri osagarriak
zehaztea planteatzen da.

13.- Uraren eta lurzoruaren arloko emaitzazko inpaktuen analisia.

Aguas del Añarbe, SAk landutako txostenean adierazitakoaren ildotik, planteatutako
proposamen berriei eta horiekin lotzen den eskariari erantzuteko beharrezko baliabide
hidrikoak daude. Hortaz, arlo horrekin izan daitezkeen inpaktuak ez dira adierazgarriak.

Baliabide horien kontsumoarekin lotzen diren inpaktuak baloratzea benetan zaila den arren,
bateragarritzat jo daitezke eta, hala badagokio, neurrizkotzat.

Bestalde, lurzoruari dagokionez, eta aurreko XXIIII. epigrafean adierazitako irizpideak
erreferentziatzat hartuta, honako alderdi hauek nabarmen daitezke 1995. urteko egoeraren,
gaur egungo egoeraren eta Plan Orokor berri honen aurreikuspenen artean hautematen den
bilakaeraren azterketa erkatu gisa:

* Hiri-ingurunea (hiri-lurzoruek eta lurzoru urbanizagarriek osatzen duten multzoa) %33,39
ziren 1995. urtean eta %33,72 ziren 2006. urtearen amaieran. Bestalde, Plan Orokor berri
honen aurreikuspenen arabera (Testu Bategina, 2010), %39,27ra igoko dira.

* Hiri-ingurunea (hiri-lurzoruek eta lurzoru urbanizagarriek ez ezik, lurzoru urbanizaezinean
dauden komunikazio-sistema orokorrek eta zerbitzu-azpiegiturek ere osatzen duten
multzoa) %35,71 ziren 1995. urtean eta %36,06 ziren 2006. urtearen amaieran. Bestalde,
Plan Orokor berri honen aurreikuspenen arabera (Testu Bategina, 2010), %42,21ra igoko
dira.

Azaldutako datu horiek hiri-ingurunearen etengabeko hedapenaren eta, ondoriozko, ingurune
naturalaren murrizketaren lekuko dira. Bilakaera horrek, halaber, lurzoru naturalaren
murrizketarekin lotzen diren inpaktu negatiboak gero eta handiagoak izatea ekartzen du.

Progresio horrekin lotzen den inpaktua larri eta leheneraezin gisa kalifikatzen da, baina neurri
zuzentzaileekin osatu daiteke. Neurri zuzentzaile horiek hiri-ingurunearen ondoriozko
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artifizializazioa heda dadin ahal den heinean murriztuko duten esku-hartzeko irizpideak
finkatzearekin eta, horrenbestez, ahalik eta lursail gehienak baldintza natural egokietan
mantentzearekin lotuko dira.

Ildo horretan, balio naturala duten inguruneetan zuzkidura-espazio publikoak antolatzea
ekarriko duten neurriak sustatuko dira. Haatik, ingurune horiek babestuko dituzten eta, ahal
den heinean, artifizializatzea saihestuko duten baldintzetan esku hartzea sustatuko da.

Zehazki, Urumeako ibai-parkean (Txomin Enea) eta Auditz-Akular esparruan planteatutako
ereduak ahal den heinean hedatu beharko dira gainerako hiri-garapenetara (Antondegi,....).

XXIV.- NEURRI BABESLE, ZUZENTZAILE ETA KONPENTSATZAILE OROKORREN ZEIN
ZEHATZEN PROPOSAMENA

1.- Sarrera

Aurreko XXIV. epigrafean, hiriko plan orokor berrian jasotako proposamenen ondoriozko
ingurumen-inpaktuak identifikatu eta baloratzen dira. Aipatutako epigrafeko ondorengo
ataletan, ingurumen-efektu negatiboak eta positiboak aurreikusten direneko alderdi guztiak
aztertzen dira, eta dagoeneko aurreratu egiten da inpaktu kaltegarrien garrantzia murriztu
dezaketen neurri babesle eta zuzentzaile jakin batzuk aplika daitezkeela. Kasuren batean ere,
neurri babesleak edo zuzentzaileak aplikatzeko ezintasunaren aurrean, jadanik adierazi egiten
da sortutako efektuak nolabait arinduko dituzten neurri konpentsatzaileak hartzearen beharra
edo komenigarritasuna.

Epigrafe honen 4. atalean, proposatutako neurri babesle, zuzentzaile eta konpentsatzaileen
zerrenda jasotzen da. Bi ildo nagusitan biltzen da. Lehenik, inpaktu garrantzitsuenetarako
esparru bakoitzean proposatzen diren berariazko neurriak daude. Bigarrenik, zenbait gairen
inguruko neurri eta gomendio orokorren sorta jasotzen da. Horiek, oinarrian, lau
erreferentziagune hauek dituzte: Plan Orokorra garatzeko sustatu beharreko plangintza bera;
aipatutako plangintza garatzeko sustatu beharreko espedienteak eta proiektuak,
urbanizaziokoak eta eraikuntzakoak barne direla; bestelako neurriak (behar bezala eta
etengabe eguneratutako informazio-tresna digitalizatuak eskura izatea; egungo egoerari
buruzko informazioko eta/edo ikuskapeneko azterlanak eta proiektuak sustatzea, dagozkion
gaietan nahiz beste helburu batzuekin; etab.).

Inpaktuak identifikatu eta baloratzeko garaian gertatzen den bezala, Planak finkatzen dituen
proposamenek berekin dakarte euren plangintza-tresnetan ezarritako neurri babesle,
zuzentzaile eta konpentsatzaileak baliozkotzea. Bestalde, plan orokor berria jatorri duten
proposamenei arreta berezia jarri zaie. Hala, aurreikusitako inpaktu negatiboak minimizatzeko
bidezko neurriak “ex novo” proposatu dira.

2.- Analisi-esparruen zerrenda

Neurri babesle eta zuzentzaileetarako proposamenak inpaktuak identifikatu eta baloratzeko
analisi-esparru berberen arabera egituratzen dira, hau da:

* Altza.
* Urumearen ibarra.
* Zubieta.
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* Hiri-garapen puntual berriak. Halakotzat hartzen dira esparru hauetarako planteatutakoak:
- Añorgako geltokia.
- Infernua eta Zapatari Hegoaldea (Ibaeta).
- Basozabal.
- Tabakalera.

* Plan Orokorraren proposamenen emaitzazko lurzoru urbanizaezina.

3.- Proposatutako neurrien mende dauden gaiak. Neurri motak

Jarraian azaltzen diren salbuespen eta osatzeekin, dagozkion neurri babeste, zuzentzaile eta
konpentsatzaileak zehaztearen ondorioetarako aintzat hartu diren gaiak, era berean, Plan
Orokorraren aurreikuspenen emaitzazko inpaktuak aztertzeko aurreko XXIV. epigrafeko 3.
atalean kontuan hartutako berberak dira.

Testuinguru horretan, neurri horiek erabakitzeko garaian, besteak beste, honako premisa
hauek kontuan hartu dira:

* Zenbaitetan, hiru salbuespenekin, neurri horien erreferentziagunea aurreko atalean
aipatutako lurralde-esparruekin lotuta adierazitako gaien gaineko emaitzazko inpaktu
gutxi-asko berariazkoak dira.

Salbuespen horietako lehenengoak honekin du zerikusia: aipatutako gaiak adierazitako
esparruetako bakoitzean daudelako hartzen dira aintzat; eta horietan ez daudenak, ordea,
ez dira kontuan hartzen.

Bigarrena aipatutako esparruetako inpaktu positiboetan oinarritzen da. Horiek ez dira
aintzat hartzen une honetan.

Era berean, aipatutako salbuespenetako hirugarrena eta azkena, euren izaera kontuan
hartuta, dagokion gaitzat orokorrean eta osorik kontuan hartu beharreko gaietan
oinarritzen da, lehen aipatutako lurralde-esparruetan haien ebaluazio “zatikatua” eta era
berean bereizia justifikatu gabe.

Ikuspegi horretatik eta salbuespen horiekin kontuan hartuta, aipatutako lurralde-
esparruetan bereizirik aintzat hartu beharreko gaiak taula honetan jasotzen dira:

Ibai-ibilguak
Akuiferoen urrakortasun handia
Landaredia
Fauna
Konektagarritasun ekologikoa

BALIABIDE NATURALAK

Lurzorua (lurzoru berrien urbanizazioa)
NEKAZARITZA PRODUKTIBITATEA Nekazaritza-balioa duten lurzoruak eta/edo ustiapen estrategikoak

Hirigintza-ondare historiko-arkitektonikoa
Ondare arkeologikoaBALIABIDE KULTURALAK
Paisaia

GIZARTE ERAGINAK /
HIRI INGURUMENA Mugikortasuna – irisgarritasuna

Arrisku geoteknikoak
Urpean geratzeko arriskua
Ingurumen-zarata, lasaitasuna
Hondakinak, lurren balantzea…
Poluituta egon daitezkeen lurzoruak

ONDORIOZKO ARRISKUAK

Arrisku teknologikoak
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Euren izaera kontuan hartuta, emaitzazko neurriak materialak eta lurraldearen gainekoak
dira.

Aipatutako neurriak, zehazki, epigrafe honen beraren 4.etik 14.era bitarteko ataletan
azaltzen dira.

* Beste batzuetan, aipatutako neurriak, oro har, arazo materialetan, formaletan nahiz
mistoetan oinarrituz aintzat hartzen dira. Kasu horretan, lurralde-osagaiak ez du
garrantzirik.

Arazo batzuetan edo besteetan duten eragina kontuan izanda, neurri hauek bereizten
dira:

- Garapen-plangintzari dagozkion neurri orokorrak.
- Hiri-plangintzan proiektatutako hirigintza-antolamendua gauzatzearen ondorioetarako

sustatu beharreko urbanizazio- eta eraikuntza-obren proiektuei dagozkien neurri
orokorrak.

- Plan Orokorraren garapenean sustatu beharreko udal-ordenantzei dagozkien neurri
orokorrak

- Beste mota bateko neurri orokor osagarriak.

4.- Altzako auzoan hautemandako inpaktuak murrizteko neurri zehatzak

4.1.- Baliabide naturalen gaineko inpaktuak

A.- Itsasertza eta ibai-ibilguak

* Ahal den neurrian, ibarrak estaltzea mugatuko da, batez ere Auditz-Akularren. Era
berean, ahal dela, ibilgua estali beharrean desbideratzeko aukera hartuko da (ondoren
hura naturalizatu eta leheneratzeko ingeniaritza biologikoko tekniken bidez).

* Papingo antolamendua Molinao errekaren leheneratze morfologiko eta biologikoarekin
bateragarri egin dadin sustatuko da. Horrek eskatuko du ibilgua oinplanoan, zeharkako
profilean eta luzetarako profilean berreraikitzea modu ahalik eta naturalenean, ur-
bazterreko landaredia ezartzea eta dauden oztopo artifizialak ezabatzea.

* Molinao errekaren gaineko eraginak ezabatzeko eta/edo minimizatzeko asmoz,
Mercedes-Larratxo bidearen gauzatzea, besteak beste, baldintza hauetara egokituko
da:
- Gurutzagunea ibilguan, ur-bazterretan eta alboetan ahalik era eragin txikiena

sortuta egingo da.
- Ibilguan eta ur-bazterretan ez da pilarik ipiniko.
- Unekoa baina estaldura handiagorik ez da egingo, eta gurutzagunea zubi edo

bidezubi bitartez egingo da lehentasunez. Euskarriak eta horma-bularrak ibilgutik
eta ur-bazterretatik behar adinako distantziara ipiniko dira.

B.- Landaredia

* Auditz-Akular, Landarro, Papin eta Eskalantegi esparruen antolamendu orokorra eta
xehatua zehazteari dagokionez, espresuki aintzat hartuko dira, besteak beste, plan
orokor honen “2.1 Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuko “84.4” artikuluan
azaldutako jardun-irizpideak.
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Testuinguru horretan, ahal den neurrian, antolamendu hori bateragarri egiten saiatuko
da “C.1d. Landaredi interesgarriko habitatak. Hiriko zuhaiztiak, parkeak eta lorategiak”
gainjarritako baldintzatzaileari lotutako esparruei eustearekin. Horretarako, horiek
esparruan antolatu beharreko dagozkion espazio libreetan, besteak beste, integratuko
dira. Era berean, hala badagokio, kontserbatu eta eutsi beharreko ale bakanduak
identifikatuko dira.

Aurretiaz behar bezala justifikatuta, zuhaitz-orban edo -aleen zati batzuk ezabatu
behar izanez gero, adierazitako artikuluan azaldutako irizpideen arabera jardungo da.

Helburu horiek gauzatzeko asmoz, plan orokor hau garatzeko sustatu beharreko udal-
ordenantzetan xede horretarako zehazten diren zuhaitz-espezieak erabiliko dira.
Ordenantzetan horri buruz ezartzen denaren kaltetan izan gabe, harizti/baso misto
atlantikoari dagozkion flora-espezieak erabiltzea gomendatzen da.

* Hirigintza-antolamendua garatu eta gauzatzeko hurrengo faseetan, kontserbatu
beharreko orban edo ale bakanduei eustea bermatuko duten beharrezko neurria
hartuko dira: zonak balizatzea; aleak markatzea; betelan-zonak izan daitezen
saihestea; labar jakin batzuetarako sarbide gisa erabil daitezen saihestea…

* Jarraibide orokor gisa, emaitzazko diseinuan orbanak sare berde gisa elkarri lotzen
saiatuko da, espazioen barne-konektagarritasuna erraztearren.

* Ale basatiak birlandatzea baztertzen da, horren neurriz kanpoko kostuagatik eta, kasu
zehatz honetan, arrakasta lortzeko aukera eskas edo hutsagatik; hori bermatuko duen
azterlan teknikorik baldin badago salbu.

C.- Fauna

* Ibai-ibilguen gaineko neurrietan adierazitakoaren ildotik, Papingo Molinao erreka
leheneratzeak bultzatu egingo du ur-espezieak (ornogabeak, arrainak…) eta ibai-
ingurukoak (anfibioak, hegaztiak, ugaztunak…) berreskuratzeko habitat egokia
sortzea.

* Landarediari buruzko atalean adierazitako irizpideari jarraituz, ahalik eta gehien
mugatuko dira faunarako eremu egokienen gaineko jardunak Auditz-Akular eta
Landarro arteko erdiko espazioan: ibarrak, baso hostoerorkorrak…

* Sustatu beharreko urbanizazio-proiektuaren edo proiektuen helburuen artean, fauna-
habitatak leheneratzea egongo da. Hala, garrantzi berezia emango zaio baso-zonen
eta zona irekien arteko orekari, bai eta ur-ibilguak leheneratu eta elkarri konektatzeari
ere.

D.- Konektagarritasun ekologikoa

* Esparru honetan eta, zehazki, Papinen planteatutako hirigintza-jardunek bermatu
egingo dute Molinao errekaren konexioa ekologikoa Pasaiako udalerrian duela gutxi
leheneratutako estuario-tartearekin.

* Auditz-Akular eta Landarro arteko erdiko espazioan, landarediari eta faunari buruzko
ataletan adierazitako irizpideei jarraituz, barne-konexioa hobetuko da. Horretarako,
egun bakanduta dauden zuhaiztiak elkartuko dira sare berde bat sortzeko.
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* Proiektatutako bide berriak habitat naturalak gehiago ez zatikatzea ekarriko duten
baldintzetan antolatu eta gauzatuko dira. Modu osagarrian, hala badagokio
komenigarritzat eta posibletzat jotzen diren neurriak pixkanaka zehaztu eta gauzatuko
dira egun dauden azpiegiturak iragazkortzeko.

* Epe luzera, beste administrazio batzuen parte-hartzearekin, Auditz-Akularreko erdiko
espazioaren eta Lau Haizetaren arteko konexio ekologikoa egun A-8 autobidearen
azpian dagoen pasabide estuaren bitartez hobetzearen bideragarritasuna aztertuko
da.

E.- Lurzorua (lurzoru berrien urbanizazioa)

* Zonan ez dago aparteko balioko lurzoru alubialik. Hala ere, badira intereseko lurzoru
batzuk eta horiek, printzipioz, urbanizaziotik salbuetsita geratuko dira. Sustatu
beharreko garapen-plangintzak eta proiektuek (batez ere urbanizaziokoek) bermatu
egingo dute lurzoru horiei eustea. Horretarako bidezko neurriak ezarriko dituzte,
makineria-parkeak, sarbideak, etab. instalatzeagatik obrak egitean lurzoruak
asaldatzea galarazteko.

4.2.- Nekazaritza-produktibitatea. Nekazaritza-balio handiko lurzoruak eta/edo ustiapen
estrategikoak

Besteak beste, Akular baserriaren nekazaritza-ustiapenari eusteko helburuarekin batera, modu
osagarrian, baldin eta posibletzat eta komenigarritzat jotzen bada, neurriak finkatuko dira
bateragarri egiteko Auditz-Akular esparruko lurren hiri-erabilera eta xede horretarako interesa
duten beste lur batzuen (egun Kastillun baserriari lotutako nekazaritza-lurrak, etab.)
nekazaritza-erabilerari eustea. Hala, lur horiek aisiako baratzetara nahiz bidezkotzat jotzen
diren antzeko beste helburu batzuetara zuzenduko dira. Ildo horretatik, espazio libreetara
zuzendutako lurrak bereziki aintzat hartuko dira, eta horietan sustatu beharreko urbanizazio-
proiektu(et)an gai hori behar bezain zehatz aztertuko da.

4.3.- Baliabide kulturalak

A.- Kultura-ondarea

Miraballes baserria (ustezko arkeologia-zona) eraisteko eta haren ingurunea aldatzeko
aurreikuspenak gauzatzearekin batera, modu osagarrian, gaian indarrean dauden
legezko xedapenetan ezarritako ustezko arkeologia-zonak tratatzeko neurriak zehaztu eta
gauzatuko dira.

B.- Paisaia

* Molinao ibaiaren bi aldeetan kokatutako erdiko espazioari (espazio librera zuzenduta
dago) dagokion paisaia-tratamendu egokia emango zaio, eta saiatuko da egun dituen
oinarrizko ikus-ezaugarriekin eusten (belardiak edo espazio irekiak baso-masekin
tartekatuta ere), balio handieneko elementuak hobetzen (azalera zuhaiztunak eta ur-
ibilguak) eta dauden elementu narriatzaileak ezabatzen (bereziki errekaren
bazterretan).

* Esparru osoaren antolamendua behar bezalako kalitate orokorrarekin zehaztu eta
gauzatzearren, proiektatutako eraikuntza- eta urbanizazio-garapenen eraginpean
dauden ikuspen handieneko aurrealdeak eta muturrak bereziki aintzat hartuko dira
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paisaiaren gaineko eraginen ikuspegitik, eta inpaktu negatiboak ezabatzeko eta/edo
minimizatzeko bidezkotzat hartzen diren neurriak finkatuko dira. Neurri horiek alderdi
hauetan oinarritu ahal izango dira: aurrealde eta mutur horien arkitektura- eta
urbanizazio-kalitatea handiagoa sustatzea; horietan landare-estaldura eta -pantailak
ipintzea, horretarako bidezkotzat jotzen diren zuhaitz-espezieak erabilita (erabili
beharreko espezieei dagokienez, Plan Orokorra garatzeko sustatu beharreko
ordenantzetan ezarritakoa bete beharko da); beste mota batzuetako neurriak, horiek
guztiak gauzatzea barne dela.

* Urbanizazio-proiektuen edukian, gehien aldatutako zonak edo beharra duten zonak
hobetzearren, paisaia leheneratzeko helburuak jasoko dira. Zona horien artean,
honako hauek daude: metatze- eta makineria-eremuak;  bide-sare osoa eta, zehazki,
Mercedes-Larratxo konexio-bidea; etab.

4.4.- Gizarte-eraginak Hiri-ingurumena

A.- Mugikortasuna – irisgarritasuna

* Esparru osoan oinezkoen eta bizikleten mugikortasuna bultzatzeko neurriak hartuko
dira. Hala, Pasaia eta Mirakruz arteko korridoretik doazen edo aurreikusita dauden
oinezkoentzako eta bizikletentzako sareekiko konexio eraginkorrak egon daitezen
saiatuko da.

* Beharrezko neurriak finkatuko dira garraio publikoa esparru osora (Landarro barne
dela) hedatzeko, ibilgailu pribatuarekiko lehiakorra izango den maiztasunaz.

* Ahalik eta intermodalitate handiena lortzen saiatuko da. Horretarako, honako
proposamen hauek sorrarazitako sinergiak baliatuko dira: Eusko Trenen geltoki berria
edo berriak, N-I errepidean Pasaia-Herrera zeharbidea bulebar bihurtzea, etab.

4.5.- Ondoriozko arriskuak

A.- Arrisku geoteknikoak

Oro har, garapen guztiek azterlan geoteknikoetako gomendioak zorrotz bete behar
badituzte ere, Auditz-Akularreko plataformaren kasuan kontu berezia izan behar da
horretan. Izan ere, kontuan izan behar da puntu batzuetan 40 m-tik gorako lodierako
beteguneak daude bertan.

B.- Urpean geratzeko arriskua

* Papinerako urbanizazio-proiektuak azterlan hidrauliko bat barne hartuko du. Bertan,
Molinao errekarekin lotuta, urpean geratzeko arriskuaren arazoa aztertuko da.
Gainera, arrisku hori minimizatzeko neurriak ere jasoko dira, plan honen Hirigintza
Arau Orokorretako 91. artikuluan ezarritako irizpideei jarraituz.

* Azterlan hidrologiko bat egingo da. Horretan, azalera urbanizatua areagotzeak urpean
geratzeko arrisku gehigarria sorraraz dezakeen aztertuko da, Molinao errekarekin edo
haren adarrekin lotuta (esaterako, Darietako ibarrekoa).



DONOSTIAKO HAPO.   “1.2 INGURUMEN IRAUNKORTASUNARI BURUZKO TXOSTENA” DOK.
Testu Bategina (Behin betiko onarpena: 2010/06/25)

PLAN OROKORRAREN BULEGOA

OFICINA DEL PLAN GENERAL

147

C.- Ingurumen-zarata, lasaitasuna

* Hirigintza-garapenak eta horien antolamendua, jatorritik bertatik, beharrezko
baldintzen arabera finkatuko dira, ahal den neurrian ingurumen-zarata eta horrek
pertsonengan dituen eraginak ezabatzeko eta/edo minimizatzeko. Horretarako,
erreferente gisa hartuko dira kasuak kasu finkatuta dauden kalitate akustikoarekin
lotutako helburuak, eta helburu horiek betetzea izango da lortu beharreko xedeetako
bat. Ildo horretatik, Plan Orokorra garatzeko sustatu beharreko udal-ordenantzetan
ezarritako argibideak beteko dira; hala badagokio, epigrafe honetako 15. atalean
aurrerago azaltzen direnak barne hartuta.

* Udalak berak sustatu beharreko zarata-mapek (2004an egindako mapa eguneratu
eta/edo egokitzearen kaltetan izan gabe; ingurunean dauden eta/edo proiektatu diren
udalaz gaindiko azpiegituren titularren aldetik –Eusko Trenen eta ADIFen trenbideak;
Pasaiako Portua; A-8 autobidea; N-I errepide zaharra; etab.–), besteak beste, alde
batetik, Altzan egun dauden eta/edo bertarako proiektatutako hirigintza-garapenen
testuinguruan agertuko diren zarata-mailak zehaztu beharko dituzte, eta, bestetik,
gaian indarrean dauden legezko xedapenetan ezarritako kalitate akustikorako
helburuak betetzen ez dituzten esparruak, horiek barne hartzen direneko eremu
akustikoak kontuan izanda.

Testuinguru horretan, mapa horiek identifikatu eta mugatu egingo dituzte zortasun
akustikoko zonak, aipatutako legezko xedapenetan horietarako ezarritako helburuekin.

* Betiere, adierazitako mapen emaitzazko ondorioek justifikatzen badute, alde batetik,
babes akustiko bereziko zonak mugatuko dira (indarrean dauden aipatutako legezko
xedapenetan horietarako ezarritako xedeekin) eta, bestetik, zona horietarako
berariazko zonakako planoak landuko dira.

Une honetan, aipatutako zarata-mapen emaitzaren kaltetan izan gabe, pentsatzekoa
da ziurrenik ez direla kalitate akustikorako helburuak beteko planteatutako hirigintza-
garapen berrien eraginpeko zatietan, hala nola, honako hauetan: Auditz-Akularren
hego-mendebaldea, Landarro eta Oleta.

Halakoetan, adierazitako mapen emaitzari jarraitu beharko zaio. Kalitate akustikorako
aipatutako helburuak betetzen ez direla baieztatuz gero, babes akustiko bereziko
adierazitako zonak mugatu eta zonakako berariazko planak egin beharko dira.

* Nolanahi ere, eraikinek isolamendu egokia izan beharko dute, barne-espaziorako
ezarrita dauden kalitate akustikorako helburuak beteko direla bermatzeko(1).

* Azaldutakoaren arabera, planteatutako garapen berrien eraginpeko esparruetan edo
azpiesparruetan sustatu beharreko plangintza xehatua egiteko prozesuak osatzearren,
kasuak kasu zarataren arloan egokitzat jotzen diren mekanismoak zehaztuko dira.
Aipatutako plangintza osatzeko, dagokion zarata-mapa landu beharko da, mota
horretako arazoak antzemateagatik dokumentu honetan haren beharra aipatzen den
kasuetan.

                                                          
(1) Arlo horretan urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuaren 16. eta 17. artikuluetan, besteak beste, ezartzen diren

irizpideak hartu behar dira aintzat. Dekretu hori 2003ko azaroaren 17ko Zaratari buruzko Legearen garapenean
sustatu zen, betiere zonifikazio akustikoari dagokionez eta kalitate eta emisio akustikoko helburuei dagokienez.
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D.- Hondakinak eta lurren balantzea

Obra-fasean, lur-higidura handiak izango dira Auditz-Akular eta Landarroren garapenetan,
eta, ziurrenik, soberakin eta mailegu-material ugari ere egongo da. Horrek behartzen du
ahalegin berezia egitera litekeen inpaktu hori minimizatzeko, bai plangintza xehatuan, bai
Plan Orokorra garatzeko sustatu beharreko udal-ordenantzetan horri buruz ezartzen diren
irizpide orokorrei jarraituz; hala badagokio, epigrafe honetako 15. atalean azaltzen direnak
barne hartuta.

E.- Arrisku teknologikoak

Hiri Antolamenduko Plan Orokorra behin betiko onartu ondoren, larrialdietarako udal-
plana eguneratuko da, eta plan horri gaineratuko zaizkio Altzarako planteatutako garapen
berrien eraginpeko esparruak. Horiek, eskuragarri dagoen informazioaren arabera,
zenbait arrisku-azpiegituraren eragin-eremuaren barruan daude, hots: Eusko Trenen eta
ADIFen trenbideak, A-8 autobidea (Herrera eta Pasaiako saihesbideak barne), N-I
errepide zaharra.

5.- Urumeako ibarrean hautemandako inpaktuak murrizteko neurri zehatzak

5.1.- Baliabide naturalen gaineko inpaktuak

A.- Itsasertza eta ibai-ibilguak

* Obrak ahalik eta kontu handienarekin egingo dira sare hidrografikoan ustekabeko
poluzioa (olioen, erregaien… isurketak) eta esekitako materien ekarpena murrizteko.
Ildo horretatik, jardunak egokitu egingo dira Plan Orokorra garatzeko sustatu
beharreko udal-ordenantzetan arlo honi buruz ezartzen diren neurri orokorretara; hala
badagokio, epigrafe honetako 15. atalean azaltzen direnak barne hartuta.

* Antondegin, ibarren goi-tarteak ahalik eta gutxien estaliko dira. Era berean, estaltzen
ez diren tarteetan ez da ibilgurik zuzenduko, interes handiagoko helburuak lortzearren
horren beharra justifikatzen bada salbu. Halakoetan, ingeniaritza naturalistikoko
teknikak erabiliko dira ibilgu berrien funtzionaltasuna ahalik eta gehien leheneratzeko.

* Planteatutako helburuak gautzeko teknikoki bideragarria izango den bestelako
hautabiderik ea badago salbu, ez da baimenduko aldaketak morfologikorik Urumearen
ibilguan, agintaritza hidraulikoak bere bideratze-planetan nahiz bestelako
administrazioek aurreikusitakoez aparte. Petritegi errekan aldaketa morfologikoak
ezabatu behar dira.

* Neurri osagarri gisa, ahal den neurrian saiatu behar da Antzita errekan egun estalita
dauden tarteak aire zabalera irekitzen; eta emaitzazko ibilguari tratamendu egokia
emango zaio landareberritu ahal izateko.

B.- Akuiferoen urrakortasun handia

* Antondegiko muinoan, akuiferoen urrakortasun handia duen zonaren perimetroan ez
da makineria-parkerik nahiz arriskutsuak izan daitezkeen hondakinak metatzeko
lekurik ipiniko.

* Obrak egitean, metatze-lekurik edo makineria-parkerik instalatzea beharrezkoa bada
Urumearen ibarrean (akuifero kuaternario alubiala), horiek behar bezala iragazgaiztuta
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egongo dira eta biltze-sistema bat izango dute ustekabeko edozein ihes edo isuri
kontrolatu ahal izateko.

* Urumearen eta Antondegiren ibarreko zona sentikorrenetan, hiriko hondakin-uren
saneamendu-sistemek estankotasuna bermatuko duten, eta ihes-arriskua eta,
ondorioz, lurpeko uren poluzio-arriskua minimizatuko duten neurri zorrotzenak beteko
dituzte.

* Jarduera ekonomikoren batek poluitzaileak izan daitezkeen industriarik barne hartuko
balu, sustatzaileei exijituko zaie substantzia toxikoen ondorioz lurpeko urak poluitzeko
arriskua minimizatzeko neurriak ezar ditzaten.

C.- Landaredia

* Antondegi esparruaren antolamendu orokorra eta xehatua zehazteari dagokionez,
espresuki aintzat hartuko dira, besteak beste, plan orokor honen “2.1 Hirigintza Arau
Orokorrak” dokumentuko “84.4” artikuluan azaldutako jardun-irizpideak.

Testuinguru horretan, ahal den neurrian, antolamendu hori bateragarri egiten saiatuko
da “C.1d. Landaredi interesgarriko habitatak. Hiriko zuhaiztiak, parkeak eta lorategiak”
gainjarritako baldintzatzaileari lotutako esparruei eustearekin. Horretarako, horiek
esparruan antolatu beharreko dagozkion espazio libreetan, besteak beste, integratuko
dira. Era berean, hala badagokio, kontserbatu eta eutsi beharreko ale bakanduak
identifikatuko dira.

Aurretiaz behar bezala justifikatuta, zuhaitz-orban edo -aleen zati batzuk ezabatu
behar izanez gero, adierazitako artikuluan azaldutako irizpideen arabera jardungo da.

Helburu horiek gauzatzeko asmoz, plan orokor hau garatzeko sustatu beharreko udal-
ordenantzetan xede horretarako zehazten diren zuhaitz-espezieak erabiliko dira.
Ordenantzetan horri buruz ezartzen denaren kaltetan izan gabe, harizti/baso misto
atlantikoari dagozkion flora–espezieak erabiltzea gomendatzen da.

* Hirigintza-antolamendua garatu eta gauzatzeko hurrengo faseetan, kontserbatu
beharreko orban edo ale bakanduei eustea bermatuko duten beharrezko neurria
hartuko dira: zonak balizatzea; aleak markatzea; betelan-zonak izan daitezen
saihestea; labar jakin batzuetarako sarbide gisa erabil daitezen saihestea…

* Planteatutako helburuak gautzeko teknikoki arrazoizkoa izango den bestelako
hautabiderik ea badago salbu, ez da baimenduko ibai-ibilgu nagusien ur-bazterreko
landaredia ezabatuko duen jardunik, oso bereziki Urumea ibaian.

* Irizpide gisa, emaitzazko diseinuan orbanak sare berde gisa elkarri lotzen saiatuko da,
espazioen barne-konektagarritasuna erraztearren.

* Ale basatiak birlandatzea baztertzen da, horren neurriz kanpoko kostuagatik eta, kasu
zehatz honetan, arrakasta lortzeko aukera eskas edo hutsagatik; hori bermatuko duen
azterlan teknikorik baldin badago salbu.

D.- Fauna

* Oro har, Urumearen ibarreko jardun guztietan, ur-faunaren gaineko eraginak
mugatzearren (ibai horretan bereziki), kontu handia izango da ibilguak polui ez
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daitezen migrazioengatik iktiofaunarako kritikoak diren aldietan: apirila-ekaina eta
urria-urtarrila.

* Antondegiko hirigintza-antolamendu xehatua zehaztu eta gauzatzeko prozesuaren
testuinguruan, zehazki, dagozkion urbanizazio-proiektuak egiteko prozesua barne
dela:

- Aurreko “C” atalean azaldutakoarekin estu lotuta, faunarako joera handiena duten
lekuen gaineko eraginak ahalik eta gehien mugatzen saiatuko da. Leku horiek
basoek (urte askotako ale bakanduak barne) eta ibarrek osatzen dituzte.

- Helburu gisa faunarako habitatak leheneratzea planteatuko da (harizti edo baso
misto berriak, ingeniaritza naturalistikoko tekniken bidez leheneratzen diren erreka
aldatuak, etab.). Horiek, hala badagokio, esparruan antolatu beharreko espazio
libre berrietan integratu ahal izango dira eta, ahal dela, elkarrekin konektatuta
egongo dira.

E.- Konektagarritasun ekologikoa

* Urumearen haran hondoko hirigintza-jardunak koordinatu egingo dira arlokako beste
jardun batzuekin, haren bazterretan bertan korridore bat sortzeko aukera emango
duen behar adinako lurzoru-erreserba ziurtatzearren. Korridorearen egitekoa konexio
ekologikoa eta erabilera publikoa sortzea izango da. Arreta berezia jarriko zaio
korridore horren jarraitutasunari eta ibaiaren goi-ibarrerantz iragazkor izateari (izan
ere, bokalea konektatzeko aukerak oso zalantzazkoak baitira).

* Alboko espazioekiko konektagarritasuna ziurtatzen saiatzeko berariazko azterlanak
egingo dira, bereziki Lau Haizetarantz eta Barkaiztegirantz. Hori behar bezala
koordinatu beharko da azpiegitura-proiektuak idazten edo gauzatzen ari diren
administrazioen eta Udalaren beraren artean.

* Barne-konektagarritasunari dagokionez, hura zati batean Antondegin leheneratzen
saiatzea da benetako aukera bideragarria. Faunari eta landarediari buruzko ataletan
adierazitakoaren ildotik, elkarrekin konektatutako espazioen (zuhaiztien) sarea sortzen
saiatuko da, eta garrantzi berezia emango zaie ibarren hondarrei eta erreka txikiei.
Horretarako, urbanizazio-proiektuak litezkeen oztopoak (bide-azpiegiturak, zona
urbanizatuak, ur-jauziak erreken desbideratze artifizialetan…) iragazkortu ahal izateko
neurriak hartu beharko ditu.

F.- Lurzorua (lurzoru berrien urbanizazioa)

* Txomin Enea esparruko lurrak hiri-lurzoru gisa sailkatzearekin batera, modu
osagarrian, Urumea ibaiaren ertzetan ibai-parke bat antolatu da. Horrek 30 eta 70 m
arteko zabalera du eta bertan biltzen dira ingurunean balio handia duten lurzoru
alubialen hondarrak. Lurzoru horiek ahalik eta gehien babestearren, plangintza
xehatuan eta bidezko urbanizazio-proiektu(et)an saiatu egin beharko da sailkapen hori
bateragarri egiten bertan ahalik eta aldaketa gutxienak sartzearekin, eta aipatutako
ibai-parkean eremu urbanizatuak, bideak, etab. ahalik eta gehien mugatzen.

* Era berean, gainerako lurzoruak narria ditzakeen ibai-parkeaz bestelako jardunik ez da
onartuko (hala nola, makineria-parkeak ipintzea, metaketak, lur-higidurak, etab.),
parkea bera gauzatzeko ezinbestekoak direnak salbu.
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5.2.- Nekazaritza-produktibitatea Nekazaritza-balio handiko lurzoruak eta/edo ustiapen
estrategikoak

* Antondegi esparruan dauden nekazaritza-ustiapen estrategikoei dagokienez, plan
orokor honen “2.1 Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuko 85. artikuluan azaldutako
irizpideen arabera jardungo da.

* Irizpide horiek berberak aplikatzekoak izango dira Gartziategiko meandroan dauden
nekazaritza-ustiapen estrategikoetan. Kasu horretan, esku hartzeko neurriak Udalak
zehaztuko ditu ingurune horretan proiektatu diren eta/edo gauzatzen dauden
komunikazio-azpiegituren administrazio sustatzaileekin (Gipuzkoako Foru Aldundia eta
ADIF) koordinatuta.

5.3.- Baliabide kulturalak

A.- Paisaia

* Antondegiren behin betiko diseinuan, ahalik eta paisaia-integrazio handiena eta
muinoaren egungo erliebearekiko egokitzapen handiena bilatuko da, haren orografian
ahal diren aldaketa gutxienak egiten saiatuta. Era berean, ahalik eta zuhaizti-azalera
handienari (batez ere mendebaldeko eta hegoaldeko isurialdeetan gehien ikusten
diren zuhaiztiei dagokienez), eta balio handiko ahal den ale gehienei eusten saiatuko
da.

* Esparru osoaren eta, zehazki, Antondegiren eta horren ingurunearen antolamendua
behar bezalako kalitate orokorrarekin zehaztu eta gauzatzearren, proiektatutako
eraikuntza- eta urbanizazio-garapenen eraginpean dauden ikuspen handieneko
aurrealdeak eta muturrak bereziki aintzat hartuko dira paisaiaren gaineko eraginen
ikuspegitik, eta inpaktu negatiboak ezabatzeko eta/edo minimizatzeko bidezkotzat
hartzen diren neurriak finkatuko dira. Neurri horiek alderdi hauetan oinarritu ahal
izango dira: aurrealde eta mutur horien arkitektura- eta urbanizazio-kalitatea
handiagoa sustatzea; horietan landare-estaldura eta -pantailak ipintzea, horretarako
bidezkotzat jotzen diren zuhaitz-espezieak erabilita (erabili beharreko espezieei
dagokienez, Plan Orokorra garatzeko sustatu beharreko ordenantzetan ezarritakoa
bete beharko da); beste mota batzuetako neurriak, horiek guztiak gauzatzea barne
dela.

* Haran hondoko jardunak bateragarriak izango dira Urumearen ibilgu berrirako
naturaltasun handiena lortzearekin, haren bazterretan bertan espazio landareberrituak
barne direla.

* Urbanizazio-proiektuek paisaia leheneratzeko proiektuak bilduko dituzte,
erasokorrenak izan daitezkeen elementuak integratzeko: betelaneko eta lur-
erauzketako ezpondak, metaketa- eta makineria-eremuak, erabilera estentsiborik
gabeko espazio libreak… Proiektu horietan, landarez estaltzeko, ezkutatzeko,
pantailak jartzeko, etab. bidezko teknikak garatuko dira. Horretarako, bertako
espezieak erabiltzen saiatuko da, eremu lorategiz hornituagoak eta artifizialagoak
onartzen dituzten guneetan izan ezik.

* Eraikuntzak eta urbanizazioak goi-mailako kalitate-estandarrekoak izango dira,
bereziki gehien ikusten direnak, hala nola, Antondegiko muinoaren hegoaldeko
isurialdekoak.
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5.4.- Gizarte-eraginak Hiri-ingurumena

A.- Mugikortasuna – irisgarritasuna

* Garapen-plangintzan, Antondegiko muinoaren goialdearekin konexio ez-motorizatua
erraztuko duten jardunak aurreikusiko dira: bereziki, eskailera mekanikoak eta/edo
igogailuak. Horrek erraztu egingo du behealdean dauden edukiera handiko zerbitzu-
lineetarako sarbidea, zehazki, trenbide-sarerakoa.

* Garraio-zerbitzu publikoa, ahal dela, aipatutako esparru osora hedatuko da,
Antondegi, etab. barne.

5.5.- Ondoriozko arriskuak

A.- Arrisku geoteknikoak

Urumearen haran hondoko eta Antondegiko garapenetan, eskuragarri dauden azterlanen
eta datuen arabera, hedadura handiko baldintzatzaile geoteknikoak daude. Beraz,
baldintzatzaile horien eraginpeko esparruetarako egin beharreko berariazko azterlan
geoteknikoen emaitzazko irizpideei jarraituz gauzatuko dira obra guztiak.

B.- Urpean geratzeko arriskua

Urumea ibaiaren bazterretan egiten diren hirigintza-jardun guztiak (beraz, 500 urteko
birgertatze-aldirako urpean geratzeko arriskupean daude) agintaritza hidraulikoak
emandako argibideei zorrotz lotuta gauzatuko dira, lurzoru-erreserbei, urbanizazioaren
eta eraikuntzaren atzerapenei, urbanizazio-kotei, urpean gera daitezkeen ur-bazterretako
zimurtasunari, etab. dagokienez.

C.- Ingurumen-zarata, lasaitasuna

* Hirigintza-garapenak eta horien antolamendua, jatorritik bertatik, beharrezko
baldintzen arabera finkatuko dira, ahal den neurrian ingurumen-zarata eta horrek
pertsonengan dituen eraginak ezabatzeko eta/edo minimizatzeko. Horretarako,
erreferente gisa hartuko dira kasuak kasu finkatuta dauden kalitate akustikoarekin
lotutako helburuak, eta helburu horiek betetzea izango da lortu beharreko xedeetako
bat. Ildo horretatik, Plan Orokorra garatzeko sustatu beharreko udal-ordenantzetan
ezarritako argibideak beteko dira; hala badagokio, epigrafe honetako 15. atalean
aurrerago azaltzen direnak barne hartuta.

* Udalak berak sustatu beharreko zarata-mapek (2004an egindako mapa eguneratu
eta/edo egokitzearen kaltetan izan gabe; ingurunean dauden eta/edo proiektatu diren
udalaz gaindiko azpiegituren titularren aldetik –ADIFen egungo trenbideak; abiadura
handiko trenbide berria hirian sartzeko bide-adarra; GI-131 errepidea; Urumeako
autobia; etab.–), besteak beste, alde batetik, Altzan egun dauden eta/edo bertarako
proiektatutako hirigintza-garapenen testuinguruan agertuko diren zarata-mailak
zehaztu beharko dituzte, eta, bestetik, gaian indarrean dauden legezko xedapenetan
ezarritako kalitate akustikorako helburuak betetzen ez dituzten esparruak, horiek barne
hartzen direneko eremu akustikoak kontuan izanda.

Xede horrekin, mapa horiek, besteak beste, identifikatu eta mugatu egingo dituzte
zortasun akustikoko zonak, aipatutako legezko xedapenetan horietarako ezarritako
helburuekin.
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* Betiere, adierazitako mapen emaitzazko ondorioek justifikatzen badute, alde batetik,
babes akustiko bereziko zonak mugatuko dira (indarrean dauden aipatutako legezko
xedapenetan horietarako ezarritako xedeekin) eta, bestetik, zona horietarako
berariazko zonakako planak landuko dira.

Une honetan, aipatutako zarata-mapen emaitzaren kaltetan izan gabe, pentsatzekoa
da ziurrenik ez direla kalitate akustikorako helburuak beteko Urumearen ibarreko eta
horren inguruko zenbait aldetan, hala nola: Loiolako Lorategi Hirian, saihesbidetik
gertuen dagoen aldean; Txomin Enean, GI-131 errepidera ematen duen hegoaldeko
fatxadan; Antzitan, Ospitaleak-Garbera bidearen inguruetan; Portutxon, aipatutako GI-
131 errepidetik gertuen dagoen aldean; Martuteneko Trinketen; Sarruetako
iparraldean; Andonegin, abiadura handirako trenbide-sare berriaren eta bigarren
ingurabidearen inguruetan; etab.

Halakoetan, adierazitako mapen emaitzari jarraitu beharko zaio. Kalitate akustikorako
aipatutako helburuak betetzen ez direla baieztatuz gero, babes akustiko bereziko
adierazitako zonak mugatu eta zonakako berariazko planak egin beharko dira.

* Nolanahi ere, eraikinek isolamendu egokia izan beharko dute, barne-espaziorako
ezarrita dauden kalitate akustikorako helburuak beteko direla bermatzeko(1).

* Azaldutakoaren arabera, planteatutako garapen berrien eraginpeko esparruetan edo
azpiesparruetan sustatu beharreko plangintza xehatua egiteko prozesuak osatzearren,
kasuak kasu zarataren arloan egokitzat jotzen diren mekanismoak zehaztuko dira.
Aipatutako plangintza osatzeko, dagokion zarata-mapa landu beharko da, mota
horretako arazoak antzemateagatik dokumentu honetan haren beharra aipatzen den
kasuetan.

D.- Hondakinak eta lurren balantzea

* Urumearen ibarrerako planteatutako garapenetan eta, zehazki, Antondegin, litekeena
da obra-fasean lurren eta hondakinen soberakin bolumenak egotea, bai eta mailegu-
materialaren behar nabaria ere. Beraz, garapen-plangintzan eta hura garatzeko
sustatu beharreko dagozkion proiektuetan (batez ere urbanizazio-proiektuetan)
bereziki aintzat hartu eta aplikatuko dira, batetik, ondorengo 14. atalean azaltzen diren
neurriak eta, bestetik, Plan Orokorra garatzeko sustatu beharreko ordenantzetan
ezartzen direnak, ondorengo 15. atalean aipatzen direnak barne, hala badagokio.

E.- Arrisku teknologikoak

Hiri Antolamenduko Plan Orokorra behin betiko onartu ondoren, larrialdietarako udal-
plana eguneratuko da, eta plan horri gaineratuko zaizkio Urumearen ibarrerako
planteatutako garapen berrien eraginpeko esparruak. Horiek, eskuragarri dagoen
informazioaren arabera, zenbait arrisku-azpiegituraren eragin-eremuaren barruan daude,
hots: saihesbidea eta ADIFen trenbidea.

                                                          
(1) Arlo horretan urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuaren 16. eta 17. artikuluetan, besteak beste, ezartzen diren

irizpideak hartu behar dira aintzat. Dekretu hori 2003ko azaroaren 17ko Zaratari buruzko Legearen garapenean
sustatu zen, betiere zonifikazio akustikoari dagokionez eta kalitate eta emisio akustikoko helburuei dagokienez.
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6.- Zubietan hautemandako inpaktuak murrizteko neurri zehatzak

6.1.- Baliabide naturalen gaineko inpaktuak

A.- Itsasertza eta ibai-ibilguak

* Eskuzaitzetako plataforman, Zorrotzarrita, Katanbide, Añau eta Urepelibarren ibarren
goi-tarteak ahalik eta gutxien estaliko dira. Era berean, ahal dela, ibilguak estali
beharrean desbideratzeko aukera hartuko da (ondoren hura naturalizatu eta
leheneratzeko ingeniaritza biologikoko tekniken bidez).

* Latxaga errekaren (Hipodromoa-Eskuzaitzeta bidearen gurutzagunea), Arkaitz
errekaren (balorizazio energetikorako instalazioan sartzeko bidearen gurutzagunea)
eta Orian ibaiaren (Zubieta-Txikierdi bidearen gurutzagunea) ibilguen gainetik doazen
bide berrien gurutzaguneak sorrarazitako eraginak.

- Gurutzagunea ibilguan, ur-bazterretan eta alboetan ahalik era eragin txikiena
sortuta egingo da.

- Ibilguan eta ur-bazterretan ez da pilarik ipiniko.

Latxaga eta Arkaitz erreken gaineko gurutzaguneetan ez da estaldurarik egingo, eta
horiek zubi edo bidezubi bitartez egingo da lehentasunez. Euskarriak eta horma-
bularrak ibilguetatik eta ur-bazterretatik behar adinako distantziara ipiniko dira.

* Bugatiren antolamendua egun oso aldatuta dagoen Latxaga errekaren behe-ibilguaren
leheneratze morfologikoarekin eta biologikoarekin bateragarria izan dadin saiatuko da.
Horretarako, helburutzat hartuko da ibilgua oinplanoan, zeharkako profilean eta
luzetarako profilean berreraikitzea modu ahalik eta naturalenean, eta ur-bazterreko
landaredia ezartzea.

* Obrak ahalik eta kontu handienarekin egingo dira sare hidrografikoan ustekabeko
poluzioa (olioen, erregaien… isurketak) eta esekitako materien ekarpena murrizteko.
Ildo horretatik, bereziki zorrotz beteko dira Plan Orokorra garatzeko sustatu beharreko
udal-ordenantzetan arlo honi buruz ezartzen diren neurri orokorretara; hala badagokio,
epigrafe honetako ondorengo 15. atalean azaltzen direnak barne hartuta.

B.- Akuiferoen urrakortasun handia

* Obrak egitean, metatze-lekurik edo makineria-parkerik instalatzea beharrezkoa bada
Oriaren ibarrean (akuifero kuaternario alubiala), horiek behar bezala iragazgaiztuta
egongo dira eta biltze-sistema bat izango dute ustekabeko edozein ihes edo isuri
kontrolatu ahal izateko.

* Oriaren ibarreko zona sentikorrenetan, hiriko hondakin-uren saneamendu-sistemek
estankotasuna bermatuko duten, eta ihes-arriskua eta, ondorioz, lurpeko uren poluzio-
arriskua minimizatuko duten neurri zorrotzenak beteko dituzte.

C.- Landaredia

* Zubietan planteatutako garapenen antolamendu orokorra eta xehatua zehazteari
dagokionez, espresuki aintzat hartuko dira, besteak beste, plan orokor honen “2.1
Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuko “84.4” artikuluan azaldutako jardun-irizpideak.
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Testuinguru horretan, ahal den neurrian, antolamendu hori bateragarri egiten saiatuko
da “C.1d. Landaredi interesgarriko habitatak. Hiriko zuhaiztiak, parkeak eta lorategiak”
gainjarritako baldintzatzaileari lotutako esparruei eustearekin. Horretarako, horiek
esparruan antolatu beharreko dagozkion espazio libreetan, besteak beste, integratuko
dira. Era berean, hala badagokio, kontserbatu eta eutsi beharreko ale bakanduak
identifikatuko dira.

Teknikoki arrazoizkoa izango den bestelako hautabiderik ea badago salbu, ez da
baimenduko ibai-ibilgu nagusien ur-bazterreko landaredia ezabatuko duen jardunik,
bereziki Oria ibaian eta Latxaga errekan.

Aurretiaz behar bezala justifikatuta, zuhaitz-orban edo -aleen zati batzuk ezabatu
behar izanez gero, adierazitako artikuluan azaldutako irizpideen arabera jardungo da.

Helburu horiek gauzatzeko asmoz, plan orokor hau garatzeko sustatu beharreko udal-
ordenantzetan xede horretarako zehazten diren zuhaitz-espezieak erabiliko dira.
Ordenantzetan horri buruz ezartzen denaren kaltetan izan gabe, harizti/baso misto
atlantikoari dagozkion flora-espezieak erabiltzea gomendatzen da.

* Hirigintza-antolamendua garatu eta gauzatzeko hurrengo faseetan, kontserbatu
beharreko orban edo ale bakanduei eustea bermatuko duten beharrezko neurria
hartuko dira: zonak balizatzea; aleak markatzea; betelan-zonak izan daitezen
saihestea; labar jakin batzuetarako sarbide gisa erabil daitezen saihestea…

* Irizpide gisa, emaitzazko diseinuan orbanak sare berde gisa elkarri lotzen saiatuko da,
espazioen barne-konektagarritasuna erraztearren.

* Ale basatiak birlandatzea baztertzen da, horren neurriz kanpoko kostuagatik eta, kasu
zehatz honetan, arrakasta lortzeko aukera eskas edo hutsagatik; hori bermatuko duen
azterlan teknikorik baldin badago salbu.

D.- Fauna

* Oriaren ibarreko jardun guztietan, Bugati-Txikierdi bideari eta inguru horietan
kokatutako Aldatxeta esparruko ingurunearen urbanizazioari dagozkienak barne, ur-
faunaren gaineko eraginak mugatzearren (ibai horretan bereziki), kontu handia izango
da ibilguak polui ez daitezen migrazioengatik iktiofaunarako kritikoak diren aldietan:
apirila-ekaina eta urria-urtarrila.

* Eskuzaitzetaren behin betiko hirigintza-diseinuan, haren sarbideak barne direla,
faunarako joera handiena duten lekuen gaineko eraginak ahalik eta gehien mugatzen
saiatuko da. Leku horiek basoek (urte askotako ale bakanduak barne) eta ibarrek
osatzen dituzte. Horretarako guztirako, landarediari buruzko aurreko epigrafean
adierazitakoaren ildoari jarraituko zaio.

* Eskuzaitzeta esparru horretan bertan, helburutzat planteatuko da faunarako habitata
leheneratzea, hala nola: hariztiak edo baso mistoak, ingeniaritza naturalistikoaren
bidez leheneratuko diren erreka aldatuak… Faunarako habitat berri horiek esparruko
espazio libre berrietan bildu ahal izango dira.

* Esparruaren barruan, faunarako leheneratutako habitat berri horiek guztiak elkarrekin
konektatuta egon daitezen saiatuko da.
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E.- Konektagarritasun ekologikoa

* Eskuzaitzetaren hirigintza-garapenari eta hiri-hondakin solidoak tratatzeko instalazioei
lotutako bide berriak habitat naturaletan zatikatze gehigarririk ekarriko ez duten
baldintzetan antolatu eta gauzatuko dira. Bestela, ondorengo faseetan aztertu egingo
da bidezko sistemak ezartzeko aukera, komunikazio-azpiegitura horiek iragazkorrak
izan daitezen.

* Latxagaren ibarrean eta alboko mazeletan, landarediari eta faunari buruzko ataletan
adierazitako irizpideei jarraituz, barne-konexioa hobetuko da. Horretarako, egun
bakanduta dauden zuhaiztiak elkartuko dira.

* Eskuzaitzetaren (Latxagaren ibarra) eta alboko espazioen arteko konektagarritasuna
ziurtatzen saiatzeko berariazko azterlanak egingo dira, bereziki Arzabaletarantz eta
Atxulondo-Abalotzerantz, Letabideko lepoan zehar. Hori behar bezala koordinatu
beharko da udalaz gaindiko proiektuak idazten edo gauzatzen ari diren
administrazioen eta Udalaren beraren artean.

* Oriaren haran hondoko hirigintza-garapenak antolatu eta gauzatzeko garaian,
baldintza egokiak bete beharko dira ahal den neurrian dagozkion konexio ekologikoak
ziurtatzeko. Horretarako, aipatutako xederako beharrezkotzat hartzen diren titulartasun
publikoko lurzoruak eta/edo korridoreak erreserbatuko dira edota egoki irizten diren
bestelako neurriak hartuko dira.

F.- Lurzorua (lurzoru berrien urbanizazioa)

* Planteatutako hirigintza-garapenen ondoriozko eraginak kontuan izanda, Zubietan
lurzoru alubialen bi egoera bereizten dira.

Alde batetik, garapen horien eraginpean ez dauden lurzoruak ditugu. Horietan, haien
nekazaritza-balioari eustea planteatzen da.

Betetik, beste garapen batzuen eraginpeko lurzoruak daude.

* Aipatutako garapenen eraginpeko lur alubialei dagokienez, horiek hiri-lurzoru edo
lurzoru urbanizagarri gisa sailkatzearekin batera, modu osagarrian, plangintza
xehatuan, ondorengo urbanizazio-proiektuetan nahiz bietan zehaztu egin behar dira
beharrezko neurriak (ahal den neurrian eta haiei eusteko asmoz) sailkapen hori
bateragarri egiteko haietan ahalik era aldaketa txikienak sartzearen. Horretarako,
ahalik eta gehien murriztu behar dira bide, urbanizazio eta abarren ondoriozko
eraginak.

* Era berean, aipatutako bi egoeretan barne hartutako lurrei dagokienez, gainerako
lurzoruak narria ditzakeen ibai-parkeaz bestelako jardunik ez da onartuko (hala nola,
makineria-parkeak ipintzea, metaketak, lur-higidurak, etab.).
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6.2.- Baliabide kulturalak

A.- Paisaia

* Eskuzaitzetaren behin betiko diseinuan, ahalik eta paisaia-integrazio handiena eta
esparruaren egungo erliebearekiko egokitzapen handiena bilatuko da, haren
orografian ahal diren aldaketa gutxienak egiten saiatuta. Era berean, ahalik eta
zuhaizti-azalera handienari (batez ere, Lasarteko eta Hipodromoko hiri-eremuetatik
gehien ikusten diren orbanei dagokienez), eta balio handiko ahal den ale gehienei
eusten saiatuko da.

* Esparru osoaren eta, zehazki, Eskuzaitzetaren, Aldatxetaren eta hiri-hondakin solidoak
tratatzeko instalazioak ezartzeko eremuaren antolamendua behar bezalako kalitate
orokorrarekin zehaztu eta gauzatzearren, proiektatutako eraikuntza- eta urbanizazio-
garapenen eraginpean dauden ikuspen handieneko aurrealdeak eta muturrak bereziki
aintzat hartuko dira paisaiaren gaineko eraginen ikuspegitik, eta inpaktu negatiboak
ezabatzeko eta/edo minimizatzeko bidezkotzat hartzen diren neurriak finkatuko dira.
Neurri horiek alderdi hauetan oinarritu ahal izango dira: aurrealde eta mutur horien
arkitektura- eta urbanizazio-kalitatea handiagoa sustatzea; horietan landare-estaldura
eta -pantailak ipintzea, horretarako bidezkotzat jotzen diren zuhaitz-espezieak erabilita
(erabili beharreko espezieei dagokienez, Plan Orokorra garatzeko sustatu beharreko
ordenantzetan ezarritakoa bete beharko da); beste mota batzuetako neurriak, horiek
guztiak gauzatzea barne dela.

* Urbanizazio-proiektuetan, gehien aldatutako zonak edo beharra duten zonak
hobetzearren, paisaia leheneratzeko proiektuak jasoko dira. Zona horien artean,
honako hauek daude: betelaneko eta lur-erauzketako ezpondak; metatze- eta
makineria-eremuak; bide guztiak eta, zehazki, Bugati eta Eskuzaitzeta, Hipodromo eta
Eskuzaitzeta, eta Zubieta eta Txikierdi arteko konexiokoak.

* Oriaren ibar hondoko jardunak bateragarriak izango dira ibilgua leheneratzearekin.
Kasu honetan, horrek eskatzen du ibaiaren ezkerraldean espazio landareberrituak
zabaltzea.

6.3.- Gizarte-eraginak Hiri-ingurumena

A.- Mugikortasuna – irisgarritasuna

* Disuasio-neurriak ezarriko dira (semaforoak jartzea, abiadura mugatzea…) Txikierdi-
Bugati barne-bidearen erabilera minimizatzeko, N-634 eta N-I errepideen arteko trafiko
motorizaturako konexio-hautabide gisa.

* Proiektatutako garapenak (Aldatxeta, Bugati, Eskuzaitzeta…) garraio-zerbitzu publikoz
hornitzeko beharrezko neurriak zehaztuko dira; ahal den neurrian, haietan hiriko eta
hiri arteko autobus-lineen geltokiak ezartzeko neurriak barne direla.

* Ezaugarri topografiko egokienak dituzten bizitegi-garapeneko jarduera
ekonomikoetarako esparruetan oinezkoen eta bizikleten mugikortasuna bultzatzeko
neurriak hartuko dira. Hala, Lasarte-Oria eta Usurbil inguruko udalerrietatik doazen
edo aurreikusita dauden oinezkoentzako eta bizikletentzako sareekiko, eta edukiera
handiko garraio-sistema publikoekiko (hala nola, Eusko Trenen trenbidea, hiriko eta
hiri arteko autobus-lineak, etab.) konexio eraginkorrak egon daitezen saiatuko da.
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* Eskuzaitzetaren goialdearekin konexio ez-motorizatua errazteko beharrezko neurriak
zehaztu eta gauzatuko dira. Horretarako, mugikortasun iraunkorreko sistemak erabiliko
dira, dauden oztopoak gaindituta. Horrek erraztu egingo du behealdean dauden
edukiera handiko zerbitzu-lineetarako sarbidea, zehazki, trenbide-sarerakoa.

Letabideko lepotik igarotzen den bidexkaren gaineko edozein eragin saihestuko da.
Hura Santiago bidearen tarte batean eta balizatutako mendi-bidexka batean barne
hartuta dago.

6.4.- Ondoriozko arriskuak

A.- Arrisku geoteknikoak

* Hirigintza-garapen guztiek, oro har, azterlan geoteknikoen gomendioak zorrotz bete
behar badituzte ere, Eskuzaitzetako plataformaren kasuan beteguneak daudela
kontuan hartuko da.

B.- Urpean geratzeko arriskua

* Oria ibaiaren bazterretan egiten diren hirigintza-jardun guztiak, 100/500 urteko
birgertatze-aldirako urpean geratzeko arriskupeko eremuetan baldin badaude,
agintaritza hidraulikoak emandako argibideei zorrotz lotuta gauzatuko dira, lurzoru-
erreserbei, urbanizazioaren eta eraikuntzaren atzerapenei, urbanizazio-kotei, urpean
gera daitezkeen ur-bazterretako zimurtasunari, etab. dagokienez.

* Azterlan hidrologiko bat egingo da. Horretan, Latxaga errekaren azpiarroan
(Eskuzaitzeta, Aldatxeta, Bugati) azalera urbanizatua areagotzeak urpean geratzeko
arrisku gehigarria sorraraz dezakeen aztertuko da, Oria ibaiarekin edo Latxaga
ibaiadarrarekin berarekin lotuta.

C.- Ingurumen-zarata, lasaitasuna

* Udalerriko zarata-mapan, egungo eta aurreikusitako azpiegituren zarata-mapekin
koordinatuta, Oriaren haraneko garapen guztietan espero diren zarata-mailen
balioespen zehatza egingo da, eta indarrean dagoen legeriak ezarritako kalitate-
helburuak betetzen ez dituzten eremuak eta eraikuntzak zehaztuko dira.

* Antolamendu xehatua zehazteari, eta hura gauzatzeko sustatu beharreko urbanizazio-
eta eraikuntza-proiektuei dagokienez, ingurumen-zarata murrizteko eta/edo berariazko
araudiarekin bat ez datozen zarata-mailen eraginpeko pertsona kopurua mugatzeko
beharrezko neurriak ezarriko dira, batetik, ondorengo 14. atalean azaltzen diren
argibideei eta, bestetik, Plan Orokorra garatzeko sustatu beharreko udal-
ordenantzetan ezartzen direnei jarraituz, ondorengo 15. atalean aipatzen direnak
barne, hala badagokio.

* Edonola ere, eraikuntzen isolamenduek ziurtatu egin behar dituzte barne-espazioetako
kalitate akustikorako helburuak(1). Gogoan izan behar da helburu horiek litezkeen
zarata-iturriak kontuan hartuta bete behar direla.

* Azaldutakoaren arabera, planteatutako garapen berrien eraginpeko esparruetan edo
azpiesparruetan sustatu beharreko plangintza xehatua egiteko prozesuak osatzearren,

                                                          
(1) 1367/2007 Errege Dekretua
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kasuak kasu zarataren arloan egokitzat jotzen diren mekanismoak zehaztuko dira.
Aipatutako plangintza osatzeko, dagokion zarata-mapa landu beharko da, mota
horretako arazoak antzemateagatik dokumentu honetan haren beharra aipatzen den
kasuetan.

D.- Hondakinak eta lurren balantzea

Zubietako eta, zehazki, Eskuzaitzeta eta Arzabaletako garapen-esparruetan, oso
litekeena da obra-fasean lurren eta hondakinen soberakin bolumenak egotea, bai eta
mailegu-materialaren behar nabaria ere. Gai hori behar bezala aintzat hartuko da haien
antolamendu xehatua zehaztean, nahiz urbanizazio- eta eraikuntza-obretarako dagozkion
proiektuak egin eta gauzatzean. Ildo horretatik, alde batetik, ondorengo 14. atalean
azaltzen diren neurriak eta, bestetik, Plan Orokorra garatzeko sustatu beharreko udal-
ordenantzetan ezarritakoak beteko dira, epigrafe honetako ondorengo 15. atalean
aurrerago azaltzen direnak barne hartuta, hala badagokio.

E.- Arrisku teknologikoak

Hiri Antolamenduko Plan Orokorra behin betiko onartu ondoren, larrialdietarako udal-
plana eguneratuko da, eta plan horri gaineratuko zaizkio Altzarako planteatutako garapen
berrien eraginpeko esparruak. Horiek, eskuragarri dagoen informazioaren arabera,
zenbait arrisku-azpiegituraren eragin-eremuaren barruan daude, hots: saihesbidea eta
ADIFen trenbidea.

7.- Añorgako geltokian hautemandako inpaktuak murrizteko neurri zehatzak

7.1.- Baliabide naturalen gaineko inpaktuak

A.- Itsasertza eta ibai-ibilguak

Añorgako erreka aire zabalera irekitzea izango da Añorgako geltokiaren esparrurako
antolamendu xehatuaren helburuetako bat. Horretarako, dagokion lur-erreserba egingo
da. Lur horiei ahalik eta hedadura handiena ematen saiatuko da, errekaren ibilguari ahalik
eta tratamendu natural handiena emateko.

Jardun hori gaian eskumena duen administrazioak ezarritako irizpideetara egokituko da.

7.2.- Gizarte-eraginak Hiri-ingurumena

A.- Mugikortasuna – irisgarritasuna

Añorgako igarobidean N-I errepidearen hiri-tratamenduari dagokionez, beharrezko
neurriak zehaztuko dira auzoaren alde guztiak oinezkoentzako eta bizikletentzako
konektatzeko eta, ahal den neurrian, dagozkion sareak auzo osora hedatzeko.

7.3.- Ondoriozko arriskuak

A.- Urpean geratzeko arriskua

Añorgako geltokirako planteatutako hirigintza-garapena egokitu egingo da agintaritza
hidraulikoak lurzoru-erreserbei, urbanizazioen eta eraikuntzen atzerapenei, urbanizazio-
kotei… buruz ezarritako irizpideetara.
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B.- Ingurumen-zarata, lasaitasuna

* Hirigintza-garapenak eta horien antolamendua, jatorritik bertatik, beharrezko
baldintzen arabera finkatuko dira, ahal den neurrian ingurumen-zarata eta horrek
pertsonengan dituen eraginak ezabatzeko eta/edo minimizatzeko. Horretarako,
erreferente gisa hartuko dira kasuak kasu finkatuta dauden kalitate akustikoarekin
lotutako helburuak, eta helburu horiek betetzea izango da lortu beharreko xedeetako
bat. Ildo horretatik, epigrafe honetako ondorengo 14. atalean azaltzen diren argibideei
jarraituko zaie.

* Udalak berak sustatu beharreko zarata-mapek (2004an egindako mapa eguneratu
eta/edo egokitzearen kaltetan izan gabe; ingurunean dauden udalaz gaindiko
azpiegituren titularren aldetik –Eusko Trenen trenbidea; N-I errepide zaharra; A-8
autobidea–), besteak beste, alde batetik, Añorgako geltokian egun dauden eta/edo
bertarako proiektatutako hirigintza-garapenen testuinguruan agertuko diren zarata-
mailak zehaztu beharko dituzte, eta, bestetik, gaian indarrean dauden legezko
xedapenetan ezarritako kalitate akustikorako helburuak betetzen ez dituzten
esparruak.

Helburu horrekin, mapa horiek, besteak beste, identifikatu eta mugatu egingo dituzte
zortasun akustikoko zonak, aipatutako legezko xedapenetan horietarako ezarritako
helburuekin.

* Betiere, adierazitako mapen emaitzazko ondorioek justifikatzen badute, alde batetik,
babes akustiko bereziko zonak mugatuko dira (indarrean dauden aipatutako legezko
xedapenetan horietarako ezarritako xedeekin) eta, bestetik, zona horietarako
berariazko zonakako planak landuko dira.

* Nolanahi ere, eraikinek isolamendu egokia izan beharko dute, barne-espaziorako
ezarrita dauden kalitate akustikorako helburuak beteko direla bermatzeko(1).

* Azaldutakoaren arabera, planteatutako garapen berriaren eraginpeko azpiesparruan
sustatu beharreko plangintza xehatua egiteko prozesua osatzearren, kasuak kasu
zarataren arloan egokitzat jotzen diren mekanismoak zehaztuko dira. Aipatutako
plangintza osatzeko, dagokion zarata-mapa landu beharko da, mota horretako arazoak
antzemateagatik dokumentu honetan haren beharra aipatzen den kasuetan.

C.- Poluituta egon daitezkeen lurzoruak

Lurzorua arakatzeko ikerlanak Miko eta Firestone enpresek garatzen duten jarduerari
lotutako lurretara ere hedatuko da, poluituta egon daitezkeen lurzoruen presentzia
baztertzeko.

D.- Arrisku teknologikoak

Hiri Antolamenduko Plan Orokorra behin betiko onartu ondoren, larrialdietarako udal-
plana eguneratuko da, eta plan horri gaineratuko zaizkio Añorgako geltokirako
planteatutako garapen berrien eraginpeko esparruak. Horiek, eskuragarri dagoen
informazioaren arabera, zenbait arrisku-azpiegituraren eragin-eremuaren barruan daude,
hots: A-8 autobidea eta N-I errepidea.

                                                          
(1) Arlo horretan urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuaren 16. eta 17. artikuluetan, besteak beste, ezartzen diren

irizpideak hartu behar dira aintzat. Dekretu hori 2003ko azaroaren 17ko Zaratari buruzko Legearen garapenean
sustatu zen, betiere zonifikazio akustikoari dagokionez eta kalitate eta emisio akustikoko helburuei dagokienez.
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8.- Infernuan eta Zapatari Hegoaldean (Ibaeta) hautemandako inpaktuak murrizteko
neurri zehatzak

8.1.- Baliabide naturalen gaineko inpaktuak

A.- Itsasertza eta ibai-ibilguak

Infernuko erreka aire zabalera irekitzea izango da Añorgako geltokiaren esparrurako
antolamendu xehatuaren helburuetako bat. Horretarako, dagokion lur-erreserba egingo
da. Lur horiei ahalik eta hedadura handiena ematen saiatuko da, ibilguaren leheneratze
morfologiko ahalik eta handiena lortzeko (ezponda etzanak hormen ordez).

Jardun hori gaian eskumena duen administrazioak ezarritako irizpideetara egokituko da.

8.2.- Gizarte-eraginak Hiri-ingurumena

A.- Mugikortasuna – irisgarritasuna

* Infernua esparruaren oinezkoentzako eta bizikletentzako konektatuko da Ibaetako
ibarrean dauden eta/edo proiektatu diren mota horretako sareekin, bai eta ibar hori
Añorga eta Amararekin konektatzeko sareekin ere.

* Infernua esparrua udaleko eta udalaz gaindiko garraio-sare publikoetan integratzeko
beharrezko neurriak zehaztuko dira. Neurri horien artean, ahal dela, esparruko bertako
dagozkion autobus-geltokien aurreikuspena egitea egongo da.

8.3.- Ondoriozko arriskuak

A.- Urpean geratzeko arriskua

Infernurako proiektatutako hirigintza-garapena egokitu egingo da gaian eskumena duen
administrazioak finkatzen dituen baldintzetara, urpean geratzeko arriskuaren arloarekin
eta indarrean dauden legezko xedapenetan ezarritako irizpideekin lotuta (atzerapenak,
urbanizazio-kotak, etab.).

B.- Ingurumen-zarata, lasaitasuna

* Hirigintza-garapenak eta horien antolamendua, jatorritik bertatik, beharrezko
baldintzen arabera finkatuko dira, ahal den neurrian ingurumen-zarata eta horrek
pertsonengan dituen eraginak ezabatzeko eta/edo minimizatzeko. Horretarako,
erreferente gisa hartuko dira kasuak kasu finkatuta dauden kalitate akustikoarekin
lotutako helburuak, eta helburu horiek betetzea izango da lortu beharreko xedeetako
bat. Ildo horretatik, epigrafe honetako ondorengo 14. atalean azaltzen diren argibideei
jarraituko zaie.

Ildo horretatik, kontuan izanik bai aztergai ditugun esparruen baldintzatzaileak berak
(oso espazio mugatua dute eskuragarri), bai eta inguruetan bide-azpiegitura
garrantzitsuak daudela ere, bidezkoa da haien antolamendua, besteak beste, irizpide
hauetara egokitzea: planteatutako hirigintza-garapenak lehentasunez hirugarren
sektoreko erabileretara zuzentzea; Infernuko bizitegi-garapenak aurreikustea eta, aldi
berean, mugatzea kalitate akustikorako helburuak bete ditzaketen haien eremuetara
(xede horrekin beharrezkotzat jotzen diren neurriak zehaztuta), eremu horiek babes



DONOSTIAKO HAPO.   “1.2 INGURUMEN IRAUNKORTASUNARI BURUZKO TXOSTENA” DOK.
Testu Bategina (Behin betiko onarpena: 2010/06/25)

PLAN OROKORRAREN BULEGOA

OFICINA DEL PLAN GENERAL

162

akustiko bereziko zonan integratzeren kaltetan izan gabe, hala badagokio; lehen
lerroko hirugarren sektoreko erabileretara zuzendutako eraikuntzak antolatzea,
bizitegi-erabileretara zuzendutako eraikuntzen pantaila gisa; bizitegi-eraikuntzak
baldintza jakin batzuetan antolatzea, etxebizitzen barne-diseinuari dagokionez, hain
sentikorrak ez diren gelak zarataren eragin handieneko aurpegietan eta gela
sentikorrenak zarata horren eraginpean ez dauden aurpegietan kokatu ahal izango
diren moduan; etab.

* Udalak berak sustatu beharreko zarata–mapek (2004an egindako mapa eguneratu
eta/edo egokitzearen kaltetan izan gabe; ingurunean dauden eta/edo proiektatu diren
udalaz gaindiko azpiegituren titularren aldetik –Eusko Trenen trenbidea; Tolosa
hiribidea; etab.–), besteak beste, alde batetik, Zapatari Hegoaldean eta Infernuan egun
dauden eta/edo bertarako proiektatutako hirigintza-garapenen testuinguruan agertuko
diren zarata-mailak zehaztu beharko dituzte, eta, bestetik, indarrean dauden legezko
xedapenetan ezarritako kalitate akustikorako helburuak betetzen ez dituzten
esparruak.

Helburu horrekin, mapa horiek, besteak beste, identifikatu eta mugatu egingo dituzte
zortasun akustikoko zonak, aipatutako legezko xedapenetan horietarako ezarritako
helburuekin.

* Betiere, adierazitako mapen emaitzazko ondorioek justifikatzen badute, alde batetik,
babes akustiko bereziko zonak mugatuko dira (indarrean dauden aipatutako legezko
xedapenetan horietarako ezarritako xedeekin) eta, bestetik, zona horietarako
berariazko zonakako planak landuko dira.

Une honetan, aipatutako zarata-mapetatik, etab. ondorioztatzen denaren kaltetan izan
gabe, pentsatzekoa da ziurrenik ez direla kalitate akustikorako helburuak beteko ez
Zapatari Hegoaldean, ez Infernuan ere.

* Azaldutakoaren arabera, planteatutako garapen berrien eraginpeko esparruetan edo
azpiesparruetan sustatu beharreko plangintza xehatua egiteko prozesuak osatzearren,
kasuak kasu zarataren arloan egokitzat jotzen diren mekanismoak zehaztuko dira.
Aipatutako plangintza osatzeko, dagokion zarata-mapa landu beharko da, mota
horretako arazoak antzemateagatik dokumentu honetan haren beharra aipatzen den
kasuetan.

* Nolanahi ere, etxebizitzetara nahiz jarduera ekonomikoetara zuzendutako eraikinek
isolamendu egokia izan beharko dute, barne-espaziorako ezarrita dauden kalitate
akustikorako helburuak beteko direla bermatzeko(1).

C.- Arrisku teknologikoak

Hiri Antolamenduko Plan Orokorra behin betiko onartu ondoren, larrialdietarako udal-
plana eguneratuko da, eta plan horri gaineratuko zaizkio Infernurako eta Zapatari
Hegoalderako planteatutako garapen berrien eraginpeko esparruak. Horiek, eskuragarri
dagoen informazioaren arabera, honako hauen eragin-eremuaren barruan daude: A-8
autobidea, arrisku handikoa, salgai arriskutsuen trafiko handia jasotzen duelako; eta
Tolosa hiribidea.

                                                          
(1) Arlo horretan urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuaren 16. eta 17. artikuluetan, besteak beste, ezartzen diren

irizpideak hartu behar dira aintzat. Dekretu hori 2003ko azaroaren 17ko Zaratari buruzko Legearen garapenean
sustatu zen, betiere zonifikazio akustikoari dagokionez eta kalitate eta emisio akustikoko helburuei dagokienez.
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9.- Basozabalen hautemandako inpaktuak murrizteko neurri zehatzak

9.1.- Baliabide naturalen gaineko inpaktuak

A.- Landaredia

* Neurri konpentsatzaile gisa, bidezkoa da esparruaren iparraldeko muturrean harizti-
azalera bat leheneratzea, intereseko landarediaren baldintzatzaile gainjarriari dagokion
mota horretako orbanik ezabatuko ez bada ere. Hariztia leheneratzeko, 4.600 m²-ko
azalera proposatu da. Espazio libre gisa tratatzea proposatzen da, esparrurako
sustatu beharreko plangintza xehatuaren testuinguruan. Behar bezala justifikatutako
arrazoiengatik hori ezinezkoa balitz, konpentsazio gisa, bidezkoa da udalerrian
kokatutako beste espazio banandu bat (gutxienez azalera berekoa) leheneratzeko
neurriak zehaztea.

* Era berean, intereseko landarediaren baldintzatzailean barne hartuta ez dagoen
harizti-orban txiki bati eustea proposatzen da. Garapen-plangintzak ezarriko ditu hori
ziurtatzeko berariazko neurriak, hurrengo kapituluetan garatzen diren neurri
orokorretan adierazitakoaren ildotik.

B.- Fauna

Faunarentzat askotariko giroak sortzearren, ingurumen-ebaluazioari buruzko aipatutako
azterlanean hariztia leheneratuta tratatzea iradokitzen da, faunari lagunduko dion giro-
aniztasun handiagoa ahalbidetuko den moduan, barrualdean soilgune txiki batzuk
sortzea, etab. barne dela. Baldintza horiek are eta gehiago garatu beharko dira
ondorengo faseetan, eta, hala badagokio, plangintzaren garapen osoan barne hartu ere.

C.- Konektagarritasun ekologikoa

“A” puntuan adierazi diren landaredia leheneratzeko neurriek beraiek Urumearen
haranaren behealdean konektagarritasuna bultzatzen dute.

9.2.- Baliabide kulturalak

A.- Paisaia

* Urbanizazio-proiektuak paisaia leheneratzeari buruzko atal bat barne hartuko du.
Bertan, obren eraginpeko zonen tratamenduak zehaztuko dira: lur-erauzketako edo
betelaneko ezpondak, materialak metatzeko zonak…

* Zehazki, landare-pantailak egiteko lanak bilduko dira, eraikuntzen eta urbanizazioaren
paisaia-eraginak mugatzeko.

9.3.- Ondoriozko arriskuak

A.- Ingurumen-zarata, lasaitasuna

* Zehazteko dago esparru honetan aurreikusitako immisio-maila. Udalerriko zarata-
mapa eta egungo azpiegituren (bereziki Urumeako autobiaren) zarata-mapak
onartzeko (edo, hala badagokio, eguneratzeko edo egokitzeko) prozesuan egin
beharko da hori.
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* Beste administrazio batzuekin koordinatuta (zehazki, Gipuzkoako Foru Aldundia,
Urumeako autobiaren titular denez), aztertu egingo da zona hau zortasun akustikoko
zona eta, hala badagokio, babes akustiko bereziko zona ere deklaratu behar den ala
ez.

* Basozabal esparruan, emisio-iturri nagusiarekiko distantzia eta leku-eskuragarritasuna
kontuan izanik, bideragarria dirudi urbanizatutako zonaren barruan zarataren hedadura
mugatuko duten neurri fisiko eraginkorrak ezartzea: are, posible litzateke behar
adinako altuera izango duen lur-lubeta eraikitzea; gainera, bateragarria izango
litzateke paisaia-integraziorako landare-pantaila bat sortzearekin.

* Nolanahi ere, eraikuntza guztiek indarrean dagoen legerian zehaztutako barne-
espazioetarako zarata-mailak beteko dituzte.

B.- Arrisku teknologikoak

Hiri Antolamenduko Plan Orokorra behin betiko onartu ondoren, larrialdietarako udal-
plana eguneratuko da, eta plan horri esparru hau gaineratuko zaio. Esparru hau,
eskuragarri dagoen informazioaren arabera, arrisku-azpiegitura baten eragin-eremuaren
barruan dago, hots: ADIFen trenbidea, A-8 autobidea (arrisku ertainekotzat hartzen da,
salgai arriskutsuen garraioa dela eta).

10.- Tabakaleran hautemandako inpaktuak murrizteko neurri zehatzak

Ondoriozko arriskuak

A.- Arrisku geoteknikoak

Erabilitako informazioak aditzera ematen du Tabakalera esparruak oso baldintzak ditu,
sostengu-ahalmen eskasaren eta oheak finkatzeko arriskuaren ondorioz. Planteatutako
garapenaren gauzatzea egin beharreko azterlan geotekniko nahitaezko eta berariazkoan
ezarritako irizpideetara egokituko da. Horren helburua izango da dagozkion arriskuak
ezabatzea eta/edo minimizatzea.

B.- Ingurumen-zarata, lasaitasuna

* Susmo sendoak daude esparruak indarrean dagoen araudian adierazitako kalitate
akustikorako helburuak beteko ez dituela pentsatzeko. Udalerriko eta ADIFeko zarata-
mapek zehaztuko dituzte esparruan aurreikusitako zarata-mailak eta esparruaren
osotasunak edo zati batek kalitate akustikorako aipatutako helburuak ez betetzeko
aukera.

* Trenbide-azpiegituraren titularraren eta Udalaren artean koordinatuta, babes akustiko
bereziko zona bat mugatzea komeni den aztertuko da. Horrek, hala badagokio,
zarataren arloan zonako plan bat garatzea ekarriko luke berekin.

* Trenbidearen kudeatzailearekin koordinatuta betiere, plangintzaren ondorengo
faseetan zehaztuko dira bidezko neurri babesleak eta zuzentzaileak esparruan
ingurumen-zarataren mailak mugatu ahal izateko, kalitate akustikorako helburuak bete
daitezen.

* Azaldutakoaren arabera, planteatutako garapen berrien eraginpeko esparruan sustatu
beharreko plangintza xehatua egiteko prozesua osatzearren, kasuak kasu zarataren
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arloan egokitzat jotzen diren mekanismoak zehaztuko dira. Aipatutako plangintza
osatzeko, dagokion zarata-mapa landu beharko da, mota horretako arazoak
antzemateagatik dokumentu honetan haren beharra aipatzen den kasuetan.

* Nolanahi ere, eraikuntza guztiek indarrean dagoen legerian zehaztutako barne-
espazioetarako zarata-mailak beteko dituzte.

C.- Hondakinak eta lurren balantzea

Obra-fasean soberakin ugari egotea aurreikusi da, beharrezko eraispenen ondorioz
bereziki. Beraz, kontu handiz jarraituko zaie, alde batetik, ondorengo 12. atalean azaltzen
diren neurriei eta, bestetik, Plan Orokorra garatzeko sustatu beharreko udal-
ordenantzetan ezarritakoei, epigrafe honetako ondorengo 13. atalean aurrerago azaltzen
direnak barne hartuta, hala badagokio.

D.- Arrisku teknologikoak

Hiri Antolamenduko Plan Orokorra behin betiko onartu ondoren, larrialdietarako udal-
plana eguneratuko da, eta plan horri esparru hau gaineratuko zaio. Esparru hau,
eskuragarri dagoen informazioaren arabera, arrisku-azpiegitura baten eragin-eremuaren
barruan dago, hots: ADIFen trenbidea, A-8 autobidea (arrisku ertainekotzat hartzen da,
salgai arriskutsuen garraioa dela eta).

11.- Lurzoru urbanizaezinean hautemandako Plan Orokorraren proposamenen
emaitzazko inpaktuak murrizteko neurri zehatzak

11.1.- Baliabide naturalen gaineko inpaktuak

A.- Landaredia

* Beharrezko neurriak zehaztuko dira, Plan Orokorra garatu eta osatzearren, hiriko
intereseko landarediaren egoera etengabe ikuskatuko dela ziurtatzeko. Horretarako,
landarediaren egoera analizatzeko berariazko azterlanak sustatu eta egingo dira, eta
horiek behar bezala eguneratuko dira etengabe. Gainera, modu osagarrian, landaredia
mantentzeko neurri egokiak zehaztuko dira.

Aipatutako azterlanak udalerriaren landa-ingurune osora hedatuko dira, eta udalerriko
intereseko landarediaren osotasuna babes-neurri egokien xede izango den aztertuko
da. Bestela, egoera desegokiak ezabatzeko eta/edo zuzentzeko beharrezko neurriak
hartuko dira.

B.- Konektagarritasun ekologikoa

Plan Orokorraren indarraldian zehar, eraginpeko gainerako administrazioekin batera
(inguruko herrietako udalak barne direla), udalerrian eta horren ingurunean
konektagarritasun ekologikoa hobetzeko programa edo plan bati ekingo zaio.
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11.2.- Ondoriozko arriskuak

A.- Arrisku geoteknikoak

Higatzeko arrisku nabarmena duten zonetan, landaredia kontserbatu edo hobetzea
ahalbidetuko duten eta, horrenbestez, lurzoruaren iraunkortasuna bultzatu eta aipatutako
higadura-arriskua minimizatuko duten erabilerak besterik ez dira baimenduko.

B.- Ingurumen-zarata, lasaitasuna

* Etorkizuneko udalerriko zarata-mapak, komunikazio-azpiegiturekin koordinatuta,
gehiegizko ingurumen-zarata mailak dituzten lurzoru urbanizaezinaren zonak
mugatuko ditu, eta, oso bereziki, eraginpean geratzen diren bizitegi-eraikinak edo
eraikin bereziak (kulturalak, irakaskuntzakoak, osasunekoak edo antzekoak)
identifikatuko ditu. Gainera, kasuak kasu lortu nahi den kalitate akustikorako helburua
adieraziko du.

* Gaian eskumena duten gainerako administrazioekin koordinatuta ere, berariazko
zonakatze-neurriak ezartzea komeni den edo bidezkoa den eta, hala badagokio,
esparru horien soinu-konforta ziurtatzeko berariazko planei ekitea beharrezkoa den
aztertuko da.

12.- Garapen-plangintzari dagozkion neurri orokorrak

Jarraian, zenbait neurri eta/edo gai azaltzen dira, kontuan hartu eta/edo gara daitezen Plan
Orokorra garatzeko sustatu beharreko plangintza lantzean eta, zehazki, dagokion hirigintza-
antolamendua zehaztean:

12.1.- Baliabide naturalak

A.- Itsasertza eta ibai-ibilguak

Hirigintza-antolamendua alderdi hauek ziurtatuko dituzten baldintzetan zehaztuko da:

* Sare hidrografikoaren eta estuario-sarearen gaineko eraginak minimizatzea, eta,
horretarako, ibarrak estaltzea, ur-ibilguak desbideratzea, etab. ahalik eta gehien
mugatuko duten hautabideak aukeratzea. Horren aurrean, helburua izango da
elementu horiek hiri-paisaian integratzea eta birkualifikatzea. .

* Plan Orokorraren atal hauetan azaldutako irizpideetara egokitzea: “2.1 Hirigintza Arau
Orokorrak” dokumentua, 86. eta 87. artikuluak, “C.3. Itsasoko eta lehorreko jabari
publikoa eta horren bebes-zona” eta "C.4. Ibai-ibilguak eta horien babes-ertzak"
baldintzatzaile gainjarriak arautzen dituztenak; eta dokumentu bereko 20. artikulua,
“D.40. Ibai-ibilguetako eta horien babes-ertzetako zona” zona globala arautzen duena.

.
* Epigrafe honetan bertan, aurreko ataletan azaldutako berariazko neurrietara egokitzea,

horietan aztertzen diren esparruei dagokienean.
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B.- Landaredia

Hirigintza-antolamendua alderdi hauek ziurtatuko dituzten baldintzetan zehaztuko da:

* Plan Orokorraren atal honetan ezarritako irizpideetara egokitzea: “2.1 Hirigintza Arau
Orokorrak” dokumentua, 84.4 artikulua, “C.1d. Landaredi interesgarriko habitatak.
Hiriko zuhaiztiak, parkeak eta lorategiak” baldintzatzaile gainjarria arautzen duena.

* Epigrafe honetan bertan, aurreko ataletan azaldutako berariazko neurrietara egokitzea,
horietan aztertzen diren esparruei dagokienean.

Helburu horrekin, aipatutako antolamendua finkatzeko garaian, baldintzatzaile horri
lotutako eremuetan haren ondoriozko eraginak identifikatuko eta zehaztuko dira kasuak
kasu. Zehazki, eremu horiek murriztea edo ezabatzea baldin badakar, aipatutako
antolamendua zehazten duen plangintzak mota horretako eraginei buruzko azterlan
zehatza barne hartuko du. Azterlana kuantitatiboa (eraginpeko lurren azalera, eraginpeko
zuhaitz aleen kopurua…) eta kualitatiboa ere (espezie motak, eraginpeko landarediaren
tamaina…) izango da. Era berean, plangintza horretan bertan dagozkion neurri
konpentsatzaileak zehatuko dira, aipatutako 84.4 artikuluan horri buruz ezarritako
irizpideen arabera, neurri zein espaziotan gauzatuko diren adierazita.

C.- Fauna

Hirigintza-antolamendua alderdi hauek ziurtatuko dituzten baldintzetan zehaztuko da:

* Plan Orokorraren atal honetan ezarritako irizpideetara egokitzea: “2.1 Hirigintza Arau
Orokorrak” dokumentua, 84.5 artikulua, "C1e. Fauna babesteko eremuak"
baldintzatzaile gainjarria arautzen duena.

* Epigrafe honetan bertan, aurreko ataletan azaldutako berariazko neurrietara egokitzea,
horietan aztertzen diren esparruei dagokienean.

Testuinguru horretan, arreta berezia jarriko zaio faunarentzat egokienak diren habitatak
mantendu eta hobetzeari, hala nola: baso helduak, ibarrak eta ur-ibilguak, palaxuak eta
mugak…

D.- Konektagarritasun ekologikoa

Hirigintza-antolamendua Plan Orokorraren atal honetan ezarritako irizpideetara egokituko
da: “2.1 Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentua, 90. artikulua, "C.7. Korridore
ekologikoak" baldintzatzaile gainjarria arautzen duena.

Lehendik dagoen hiri-bilbearen barruan planteatutako garapen berriak irizpide horietara
egokituko dira, haien kokapena eta ezaugarriak kontuan izanda hori posiblea eta, aldi
berean, bidezkoa den neurrian.

E.- Lurzorua (lurzoru berrien urbanizazioa)

Hirigintza-antolamendua ahal den neurrian baliabide hauek mantentzeko bidea emango
duten baldintzetan zehaztuko da:

* Oro har, lurraren iragazte-ahalmen naturala: eremu zolatuen edo eraikien bidezko
haren artifizializazioa mugatuko da.
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* Zehazki, ezaugarri edafologiko bereziak dituzten lurzoruak. Horiek, ahal den neurrian,
aipatutako antolamenduan barne hartuko dira eta, horretarako, haiek mantentzearekin
bateragarriak izango diren erabileretara zuzenduko dira.

Mota horretako soberako lurzoruei dagokienez, horien tratamendua Plan Orokorra
garatzeko sustatu beharreko ordenantzetan ezarritako irizpideetara egokituko da; hala
badagokio eta besteak beste, epigrafe honetako 15. atalean aurrerago azaltzen
direnak barne hartuta.

12.2.- Nekazaritza-produktibitatea. Nekazaritza-balio handiko lurzoruak eta/edo ustiapen
estrategikoak

Hirigintza-antolamendua Plan Orokorraren atal honetan ezarritako irizpideetara egokituko da:
“2.1 Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentua, 85. artikulua, "C.2. Nekazaritza-balio handiko
lurrak eta ustiapen estrategikoak" baldintzatzaile gainjarria arautzen duena.

12.3.- Baliabide kulturalak. Paisaia

* Hirigintza-antolamendua zehazteko prozesua osatu egingo da, alde batetik, paisaiaren
gainean dituen eraginak behar bezala eta zorrotz ebaluatuta (zehazki, bereziki ikusgai
dauden aurrealdeetan eta muturretan eragina duenean) eta, bestetik, inpaktu negatiboak
ezabatzeko eta/edo minimizatzeko kasuak kasu bidezkotzat jotzen diren neurriak
zehaztuta.

Hirigintza-prozesuaren ondorengo faseetan garatu eta osatzearen kaltetan izan gabe,
ebaluazio hori batera eta koordinatuta egingo da zehaztutako antolamendu xehatuarekin,
une bakoitzean eta kasuak kasu bidezkotzat jotzen den hedadurarekin.

Aipatutako neurriak honako hauek izan daitezke: arkitektura- eta urbanizazio-kalitate
handiagoa sustatzea; eragin negatiboak dituzten aurrealde eta elementuetan landare-
estaldura eta -pantailak ipintzea; bestelako neurriak, horiek guztiak osatzea barne dela.

* Hirigintza-antolamendua saiatu egingo da esparru bakoitzeko paisaia-baliabide
garrantzitsuenak errespetatu, hobetu, leheneratu eta baliarazten. Horretarako, paisaia-
eragin negatiboak ezabatzeko eta/edo minimizatzeko beharrezko neurriak hartuko dira.

12.4.- Gizarte-eraginak. Hiri-ingurumena. Mugikortasuna – irisgarritasuna

Hirigintza-antolamendua ahal den neurrian alderdi hauek sustatzeko bidea emango duten
baldintzetan zehaztuko da:

* Barruko eta kanpoko konexioa, mugikortasun-modu iraunkorren bidez (garraio publikoa,
oinez eta bizikletaz) eta, ibilgailu pribatuaren ordez, horiek lehentasunez erabilita.

* Oinezkoentzako, bizikletentzako eta garraio publikorako dagozkion udal-sareetan eta
udalaz gaindikoetan ere integratzea.

* Kanpoko sareak osatzea, garraio bertikaleko dagozkion elementuak aurreikusita
(eskailera mekanikoak, igogailuak…), baldin eta horiek komenigarriak badira
desnibelekin, aldapekin… lotutako arazoei erantzuteko.
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12.5.- Ondoriozko arriskuak

A.- Arrisku geoteknikoak

Antolamendu xehatua zehaztu aurretik, dagokion berariazko azterlan geoteknikoa egingo
da, une bakoitzean hura egitea komenigarritzat jotzen den guztietan.

Halakoetan, antolamendu hori aipatutako azterlanaren emaitzazko irizpideetara egokituko
da.

B.- Urpean geratzeko arriskua

* Hirigintza-antolamendua Plan Orokorraren atal honetan ezarritako irizpideetara
egokituko da: “2.1 Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentua, 91. artikulua, "C.8. Urpean
gera daitezkeen eremuak" baldintzatzaile gainjarria arautzen duena.

* Gaian indarrean dauden legezko xedapenetan ezarritako irizpideen arabera
bidezkotzat jotzen denean, hirigintza-antolamendua zehaztearekin batera, modu
osagarrian, azterlan hidraulikoa bat egingo da aurretik eta/edo aldi berean, gaian
eskumena duen administrazioak ezartzen dituen irizpideen arabera, hala badagokio.

C.- Ingurumen-zarata, lasaitasuna

* Planteatutako garapen berrien eraginpeko esparruetan edo azpiesparruetan sustatu
beharreko plangintza xehatua egiteko prozesuak osatzearren, kasuak kasu zarataren
arloan egokitzat jotzen diren mekanismoak zehaztuko dira. Testuinguru horretan,
aipatutako plangintza osatzeko, dagokion zarata-mapa landu beharko da, mota
horretako arazoak antzemateagatik dokumentu honetan haren beharra aipatzen den
kasuetan.

* Hirigintza-antolamendua beharrezko baldintzen arabera finkatuko da, ahal den
neurrian ingurumen-zarata eta horrek pertsonengan dituen eraginak ezabatzeko
eta/edo minimizatzeko. Horretarako, erreferente gisa hartuko dira kasuak kasu
finkatuta dauden kalitate akustikoarekin lotutako helburuak, eta helburu horiek
betetzea izango da lortu beharreko xedeetako bat. Helburu horiek lortzeak justifika
dezake:

- Dagozkion erabilerak eta jarduerak, eta horietara zuzendutako eraikuntzak
lurraldean ezartzeko erabakiak hartzea, zarata sortzen duten komunikazio-
azpiegiturekiko, jarduerekiko… hurbiltasunarekin edo urruntasunarekin lotutako
eragin akustikoak aurretiaz ebaluatuta. Hala, sustatu egingo da:

. Eraikuntza horiek zarataren emisio-iturrietatik ahalik eta urrutien kokatzea.

. Hain sentikorrak ez diren erabileretara zuzendutako eraikuntzak “lehen lerroan”
kokatzea, zarataren aurkako pantaila edo oztopo gisa jardun ahal izateko
moduan, erabilera sentikorragoetara zuzendutako eraikuntzekiko (etxebizitza,
irakaskuntza-ekipamenduak, osasunekoak…).

- Aipatutako antolamenduaren esparruan finkatu behar diren eraikuntzaren forma
arautzeko parametroak zehaztea (eraikuntzen hondoa arautu edo baldintzatzen
duten lerrokadurak, zehazki, bizitegi-erabileretara zuzendutako eraikuntzei, etab.
dagokienez), aurretiaz behar bezala ebaluatuta haiekin lotutako ondorio akustikoak,
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bai eta eraikuntzen beraien kalitatean dituzten eraginak eta horiei zuzendutako
erabilerak ere. Parametro horiek, ahal den neurrian, eraikuntzen ondorengo barne-
antolamendua sustatu behar dute, gela sentikorrenak zarataren eragin txikiagoa
duten zonei begira kokatu ahal izateko baldintzetan.

- Berariazko azterlanak eta/edo proiektuak egin daitezen aurreikustea, beharrezko
neurriak zehaztearren emisio-balioak murrizteko (ibilgailuen bolumena murrizteko
eta/edo haien abiadura mugatzeko neurriak, bide-zoruen tratamendua…) nahiz
emisioaren hedadura eragozteko (zarataren aurkako oztopo eraginkorrak…).

* Esparru berean askotariko erabilerak aurreikusteak (etxebizitza, jarduera
ekonomikoak…) justifikatu egiten du hirigintza-antolamendua zehaztearen alorrean
bertan erabilera horiek bateragarri egiteko komenigarritzat jotzen diren neurriak modu
osagarrian finkatzea, hala badagokio.

D.- Hondakinak eta lurren balantzea

Garapen-plangintzak zehaztuko ditu, kasuak kasu, hondakinak eta emaitzazko lurrak
eraginkortasunez kudeatzeko beharrezkotzat jotzen diren oinarrizko neurriak; eta ondoren
egin beharreko urbanizazio- eta eraikuntza-obretarako proiektuak neurri horietara egokitu
beharko dira.

E.- Poluituta egon daitezkeen lurzoruak

Poluituta egon daitezkeen lurzoruak dituzten esparruen antolamendu xehatua zehaztean,
gaian indarrean dagoen legerian ezarritako irizpideetara egokitu beharko da.

12.6.- Beste alderdi batzuk

* Proiektatutako eraikuntzak, antolatzen diren une beretik, beharrezko baldintzen arabera
kokatu eta orientatuko dira, eguzkia hartzeari eta argi naturala baliatzeari dagokionez
ahalik eta eraginkortasun handiena lortzeko, eta irekidurak optimizatzeko, gainberotzeak
saihestuko dituzten eguzkia hartzeko sistema pasiboak erabilita.

13.- Plan Orokorraren garapenean sustatu beharreko udal-ordenantzei dagozkien
neurri orokorrak

Hirigintza-antolamendua zehaztu eta gauzatzean, egokitu egin beharko da, besteak beste,
Plan Orokorra garatzeko sustatu beharreko udal-ordenantzetan ezarritako irizpideetara, “2.1
Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuko 5. artikuluan adierazitakoaren arabera.

Irizpide horiek, halaber, aplikatzekoak izango dira jarraian aipatzen diren gaiei dagokienean.
Nolanahi ere, gai horiek aipatutako ordenantzetan kontuan hartu eta, hala badagokio, barne
hartzearen ondorioetarako, esku hartzeko neurri hauek proposatzen dira:
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13.1.- Hiri-plangintzan proiektatutako hirigintza-antolamendua gauzatzeko sustatu beharreko
urbanizazio- eta eraikuntza-obren proiektuei dagozkien neurriak

A.- Baliabide naturalak

a) Itsasertza eta ibai-ibilguak

* Urbanizazio- eta eraikuntza-obretarako proiektuetan aurreikusi egingo da kasuak
kasu bidezkoak diren neurriak ezartzea uraren kalitatearen gaineko eraginak
minimizatzearren, eta arreta berezia jarriko zaie, besteak beste, alderdi hauei:
solidoak ibai-sarera arrastatzea (eraginkortasunez diseinatutako dekantagailuen,
iragazkien… bidez); olioak, erregaiak nahiz bestelako osagai toxikoak ustekabean
isurtzeko arriskua; etab.

* Urbanizazio- eta eraikuntza-obretarako proiektuetan zehaztu egingo dira olioen,
erregaien nahiz bestelako toxikoen ustekabeko isurketak saihesteko neurriak:
nahitaez zehaztu beharko dira materialak metatzeko eta makineria mantentzeko
zonak, eta isolatu eta iragazgaitzeko bidezko neurriak adieraziko dira; litezkeen
isurketak kontrolatzeko, urak jaso eta aldi baterako biltzeko sistemak diseinatu
beharko dira…

* Ibarren, erreken edo ibaien gaineko eraginak daudenean, proiektuak litezkeen
hautabideak aztertuko ditu, ahalmen ekologiko handiena ahalbidetzen duenari
lehentasuna emanda: ibilguen tratamendu morfologikoa (landareak, zeharkako eta
luzetarako profilak… leheneratzea), ingeniaritza biologikoko teknikak aplikatzea,
ohiko ingeniaritza zibilekoak osatzeko…

b) Landaredia

* Urbanizazio- eta eraikuntza-obretarako proiektuetan, babestu beharreko ale
bakanduak eta landaredi-orbanak identifikatuko dira, eta horiei eustea ziurtatuko
duten berariazko neurriak emango dira.

* Urbanizazio-obretarako proiektuek barne hartuko dituzte kasuak kasu
beharrezkotzat jotzen diren azterlanak eta/edo neurriak landaredia tratatu eta/edo
ezartzeari dagokionez (indarrean dagoen legeriak arlo horretan ezarritako
estandarrari erantzuteko; edo lehendik zegoen landaredia tratatzeko irizpideak
zehazteko; edo neurri konpentsatzaile gisa, lehendik zegoen landaredi hori
murriztuz edo ezabatuz gero; edo beste edozein xedetarako). Horri dagokionez,
aipatutako udal-ordenantzetan ezarritako baldintzetara egokituko dira (landatu
beharreko espezieak identifikatzeko teknikak, haien tamaina, etab.).

c) Konektagarritasun ekologikoa

* Urbanizazio-obretarako proiektuak Plan Orokorraren atal honetan ezarritako
irizpideetara egokituko dira: “2.1 Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentua, 90.
artikulua, "C.7. Korridore ekologikoak" baldintzatzaile gainjarria arautzen duena.
Gainera, espazio libreen, ibarren eta hondar-zuhaiztien konexioa sustatuko dute
zeharkako jardunen bidez (palaxuak, landaredi-zerrendak…).

* Bide-azpiegiturak gauzatzeko eta lehendik daudenak birmoldatzeko aurreikuspenak
osatu egingo dira faunaren igarobiderako neurriak zehaztuta, baldin eta justifikatuta
dagoela irizten bada.
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* Aipatutako proiektuek ziurtatu egingo dute ibai-sarearen jarraitutasuna, oztopo
gehiago ipini gabe edota berariazko igarobideak diseinatuta.

d) Lurzorua (lurzoru berrien urbanizazioa)

* Urbanizazio-obretarako proiektuak ahaleginak egingo ditu azalera iragazgaiztua
ahalik eta txikiena izan dadin, eta, ahal den neurrian, zolatutako azalera ez-
iragazkorrak mugatuko ditu, lurraren iragazte-ahalmenari eusteko joeraz.

Oinezkoentzako eta ibilgailuen sarbiderako espazioetan, euriarekiko material
iragazkorrak erabiltzea planteatuko da.

* Eraikuntza-proiektuak, zehazki, sestra gainean eta/edo sestrapean eraiki gabeko
lurrak lotzen zaizkien eraikuntza-tipologiekin zerikusia dutenei dagokienez, aurreko
atalean azaldutako irizpideen arabera egingo dira, irizpide horiek aplikatzea
bidezkotzat jotzen den neurrian.

* Aipatutako testuinguruan, urbanizazio- eta eraikuntza-obretarako proiektu horiek
ahaleginak egingo dituzte, zehazki, ezaugarri edafologiko bereziak dituzten
lurzoruei eusteko, eta gera litezkeen mota horretako lurzoru-soberakinak
ebaluatuko dituzte.

Soberakin horien tratamendua, besteak bete, aipatutako ordenantzetan ezarritako
irizpideetara egokituko da. Une honetan, ordenantzetan horiek ebaluatzeko asmoz,
honako neurri hauek proposatzen dira:

- Irizpide orokorra: soberako lurzoruak metatzea eta horiek berriro erabiltzea
esparrua bera zaharberritu eta lorategiz hornitzeko lanetan.

- Hautabidezko irizpidea, balio bereziko eta/edo handiko lurzoruei aplikatzekoa
(aurreko irizpidea aplikatzea ezinezkoa bada, betiere): nekazaritza-finkak
eta/edo laborantza-balioko lurzoruak hobetzea, hurbileko obrak zaharberritzea,
etab.

Nolanahi ere, saihestu egin behar da soberakinak bereizi gabe betelanetara
zuzentzea.

e) Ura

* Urbanizazio- eta eraikuntza-obretarako proiektuetan aurreikusi egingo dira ura
aurreztu eta berriro erabiltzearen arloan ahalik eta eraginkortasun handiena
lortzeko neurriak, bai obrak gauzatzeko fasean, bai eta urbanizatutakoa eta
eraikitakoa ondoren erabili eta ustiatzeko fasean ere. Helburu horrekin, besteak
beste:

- Hornidura-sareetarako ahalik eta neurri aurreratuenak hartuko dira ihesak
kontrolatu eta kudeatzeko. Horien diseinuak kontsumo guztiak kontrolatzeko
bidea emango du: bizitegikoak, merkataritzakoak, hornidurakoak, ureztatzekoak,
bideak garbitzekoak…
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- Espazio libreak, parkeak eta lorategiak baldintza bioklimatikoetara egokitutako
landareekin diseinatuko dira. Horiek ahalik eta mantentze-lan txikiena eta,
bereziki, ahalik eta ureztatze-behar txikiena izango dute.

- Eraikuntza-proiektuek, Eraikuntzako Kode Teknikoari jarraituz, ura erabiltzeko
eraginkortasun-neurri handienak (txorrotak, etxetresna elektrikoak…) barne
hartuko dituzte.

B.- Baliabide kulturalak Paisaia

* Urbanizazio-obretarako proiektuek eta, hala badagokio, eraikuntzakoek ere ahaleginak
egingo dituzte esparru bakoitzeko paisaia-baliabide garrantzitsuenak errespetatu,
hobetu, leheneratu eta baliarazteko. Horretarako, paisaia-eragin negatiboak
ezabatzeko eta/edo minimizatzeko beharrezko neurriak hartuko dituzte, ikus-ahultasun
handieneko puntu eta inguruneetan.

* Urbanizazio-obretarako proiektuak osatu egingo da, alde batetik, haien proposamenen
ondorioz paisaiaren gainean dituzten eraginak behar bezala eta zorrotz ebaluatuta eta,
bestetik, inpaktu negatiboak ezabatzeko eta/edo minimizatzeko kasuak kasu
bidezkotzat jotzen diren neurriak zehaztuta.

Ildo horretatik, leheneratu beharreko zona narriatuak (lur-erauzketako ezpondak,
betelaneko edo lubetako ezpondak, metatze-zonak edo makineria-parkeak, sarbideak,
etab) identifikatuko dituzte, bai lehendik daudenak, bai proposatutako
antolamenduaren eta urbanizazioaren emaitzazkoak. Gainera, horiek integratzeko
bidezkotzat hartzen diren neurriak planteatuko dituzte (proposamenen emaitzazko
egoeraren kalitatea sustatzea, landare-estaldura eta -pantailak ipintzea, ezpondak
desgeometrizatzea, jatorrizko formak eta egiturak leheneratzea, etab.). Horri
dagokionez, Plan Orokorra garatzeko sustatu beharreko ordenantzek zehazten dutena
bete beharko da.

* Aurreko irizpideak eraikuntza-proiektuetan ere aplikatzekoak izango dira, horien
baldintzatzaileak eta ezaugarriak kontuan izanda bidezkotzat jotzen diren kasuetan.

C.- Ondoriozko arriskuak

a) Arrisku geoteknikoak

Urbanizazio- eta eraikuntza-obretarako proiektuak egokitu egingo dira dagozkion
azterlan geoteknikoen emaitzazko argibideetara, baldin eta azterlan horiek egitea
nahitaezkoa eta/edo komenigarria baldin bada.

b) Urpean geratzeko arriskua

* Urbanizazio- eta eraikuntza-obretarako proiektuak Plan Orokorraren atal honetan
ezarritako irizpideetara egokituko dira: “2.1 Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentua,
91. artikulua, "C.8. Urpean gera daitezkeen eremuak" baldintzatzaile gainjarria
arautzen duena.

* Indarrean dauden legezko xedapenetan ezarritako irizpideen arabera bidezkotzat
jotzen denean, urbanizazio-obretarako proiektuak osatu egingo dira aldez aurretik
eta/edo aldi berean azterlan hidraulikoa bat eginda, gaian eskumena duen
administrazioak ezartzen zehazten dituen jarraibideen arabera.
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c) Ingurumen-zarata, lasaitasuna

* Urbanizazio- eta eraikuntza-obretarako proiektuek eranskin bat barne hartuko dute.
Bertan, jardunbide egokien eskuliburu bat garatuko da obra-fasean herritarren
lasaitasunaren gaineko eraginak minimizatzearren: lanaldiak, makineria, aldi
baterako desbideratzeak, kamioien eta bideen garbiketa, hauts eta lokatz gutxiago
sortzea, etab.

Aipatutako eskuliburua horren inguruan ordenantzetan ezarritakora egokituko da.

* Zarataren hedadura mugatzeko neurriak (oztopoak, lurrezko dikeak…) aurreikusiz
gero, urbanizazio-proiektuak horiek behar bezala diseinatuko ditu.

* Eraikuntzen diseinua beharrezko baldintzetan egingo da inpaktu akustikoen
eraginak minimizatzeko, zaratarekiko sentikorrenak diren zonetan behinik behin;
eta haiek inpaktu txikieneko aurrealdeetan kokatuko dira.

Horri dagokionez, aipatutako udal-ordenantzetan ezarritako irizpideak bete beharko
dira, epigrafe honetan zehar aipatzen diren mota horretako gaiei buruzkoak barne
direla, besteak beste.

* Eraikuntza-proiektuetan, barne-giroko zaratari buruzko araudia beteko dela
ziurtatzeko beharrezko isolamendu-maila kalkulatuko da, eta horiek landu eta
gauzatzean, helburu horrekin bidezkotzat jotzen diren irizpideetara egokitu beharko
da.

d) Hondakinak eta lurren balantzea

* Oro har, horien tratamendua indarrean dauden legezko xedapenetan (aipatutako
udal-ordenantzak barne direla) ezarritako irizpideetara egokituko da.

* Urbanizazio- eta eraikuntza-obretarako proiektuetan, litezkeen lur-soberakinen
bolumena eta helburua aztertuko dira. Horiek, edonola ere, gaian indarrean dauden
legezko xedapenetan ezarritako irizpideetara egokituko dira (423/1994 Dekretua,
azaroaren 2koa, hondakin geldoen eta geldotuen kudeaketari buruzkoa, etab.).

* Mailegu-materialek dagozkion berariazko azterlanetan ezarritako zehaztapen
geoteknikoak beteko dituzte, bai eta lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa
garbitzeko 2005eko otsailaren 4ko 1/2005 Legearen I. eranskineko EBA-A
ebaluazioko balio adierazleak ere.

Jatorri hau izan dezakete: obrako bertako edo legez baimendutako beste obra
batzuetako indusketa-lanetatik datozen materialak; legez baimendutako
ustiategietatik datozen agregakin naturalak; eraikuntzako eta eraispeneko
hondakinak balorizatzearen ondoriozko agregakinak; parekagarriak diren beste
batzuk, hala nola, altzairugintzatik datozen zepa beltzak, altzairua arku elektrikoko
labean fabrikatzeak sorrarazten duen zepa balorizatzea eta gerora erabiltzea
Euskal Autonomia Erkidegoan arautzen duen otsailaren 18ko 34/2003 Dekretuaren
arabera behar bezala tratatutakoak.

* Urbanizazio- eta eraikuntza-obretarako proiektuek ziurtatu egingo dute hondakin-
urekin parekagarriak diren isurketa guztiak jasoko direla, horiek hodi biltzaile
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orokorren sarera eramanda, eskualdeko araztegian tratatu daitezen. Saneamendu-
sareek estankotasuneko eta ihesen kontroleko maila altuenak izango dituzte.

* Saneamendu-sareak baldintza egokietan diseinatuko dira ingurumenaren gaineko
eraginak minimizatzeko: sare bereizleak; hondakin-urei dagokienez “zero isurketa”
izenekoa lortzea; erabateko estankotasuna eta ihesik eza…

* Hondakinak gaika biltzeko sistemak ezartzera zuzendutako espazioak egongo
direla ziurtatuko da.

e) Poluituta egon daitezkeen lurzoruak

Poluitutako lurzorurik balego, urbanizazio- eta eraikuntza-proiektuen edukia egokitu
egingo da gaian indarrean dauden legezko xedapenetan ezarritako irizpideetara, eta
poluzioaz garbitzeko bidezko neurriak hartuko ditu.

D.- Aipatutako urbanizazio- eta eraikuntza-obretarako proiektuekin lotutako beste baldintza
batzuk

* Espazio publikoetan, kontsumo txikiko argiztapen-sistemak (aldi berean, argi-poluzioa
saihestuko dutenak) erabiliko dira.

* Ingurumenarekin lotutako kalitate-bermearen bereizgarriak eta ziurtagiriak dituzten
materialak eta produktuak, eta iraupen luzeko material berrerabilgarriak edo
birziklagarriak ere ahal den guztietan erabil daitezen sustatuko da.

* Ur-sareak bereizleak izango dira: alde batetik hondakin-urenak eta bestetik euri-
urenak.

* Euri-uretarako sareek flotatzaileak arbastatu eta ezabatzeko sistemak izango dituzte.

* Orientazioaren arabera eraikuntzen tratamendu bereizia sustatuko da: isolatuagoa
iparraldean eta irekiagoa hegoaldean.

* Saiatu behar da eraikinetako espazioen barne-antolamendua bat etor dadin gehien
erabiliko diren espazioetan argiztapenerako eta eguzki-aprobetxamendurako
baldintzak optimizatuko dituen banaketarekin.

* Eraikuntzak proiektatzean, eguzkia hartzeari eta argi naturala baliatzeari dagokionez
ahalik eta eraginkortasun handiena lortzeko, eta irekidurak optimizatzeko baldintzak
beteko dira, gainberotzeak saihestuko dituzten eguzkia hartzeko sistema pasiboak
erabilita.

* Eraikuntzak indarrean dagoen Eraikuntzako Kode Teknikoan ezarritako irizpideetara
egokituko dira eguzki-energia sortzeari dagokionez (eguzki-hargailuak eta/edo plaka
fotovoltaikoak).

* Eraikuntza-materialek isolamendu termiko handia edukitzea, eta ahalik eta iraupen
luzekoenak eta ahal den poluzio txikiena sortzen dutenak izatea saiatuko da,
aipatutako Eraikuntzako Kode Teknikoan adierazitakoaren arabera.
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13.2.- Urbanizazio- eta eraikuntza-obrak gauzatzeari buruzko neurriak

A.- Baliabide naturalak

* Obra-fasean kontu handiz jokatu beharko da ibaian behera kokatutako ibai- eta
estuario-tarteak polui ditzaketen partikulen ekarpena saihesteko. Hala, beharrezko
neurriak hartuko dira ezpondak eta lur-erauzketak egiteko aldietan partikula horiek
ibarretara ez arrastatzeko, eta haiek lehenbailehen landareberritzen saiatuko da.
Helburu berarekin, metatutako lurrak ere erein egingo dira higadura saihesteko.
Solidoak ibai-sarera ahalik eta gutxien arrastatzeko aurreikusitako neurriak hartuko
dira. Besteak beste, dekantagailuak edo iragazkiak ipiniko dira.

* Kontserbatu nahi diren intereseko landarediko azalerak zuinkatuko dira, behar-
beharrezkoa baino azalera handiagoari eragitea saihestuta.

* Indusketa-zonen eta obren instalazio osagarrien kanpoaldeko eremuak
seinaleztatutako dira, makina astunak obren mugen barruan igaro eta ari daitezen.

* Zuinkatutako azaleretatik kanpo kokatutako eremu guztietan materialak erauztea eta
soberakinak isurtzea saihestuko da.

* Obretan sartzeko, lehendik dauden bideak erabiliko dira. Obretarako sarbideak
zehaztuko dira haiei ekin aurretik, eta ez da obretarako sarbide gehiago sortuko.

* Lur-higiduretan, ez da landare-espezie exotiko inbaditzailerik zabalduko. Horretarako,
proiektuan adierazitako jardunbide egokiei jarraituko zaie espresuki.

* Obra-fasean, makineria-parkeak, metaketak…, ahal baldin bada, gutxien ikusten diren
zonetan antolatuko dira.

* Urbanizatu edo aldatu behar ez diren balio handieneko lurzoruetan ez da aldi baterako
betelanik egingo, ez eta instalaziorik ipiniko ere (esaterako, makineria-parkeak, etab.).

B.- Baliabide kulturalak

Lanak egitean aztarna arkeologikoren bat aurkitzen bada, inguru horretako lanak behin-
behineko etengo dira eta, gaian indarrean dauden legezko xedapenen arabera,
bidezkotzat jotzen diren neurriak hartuko dira. Gainera, esparru horretan eskumena duen
agintaritzari horren berri emango zaio.

C.- Gizarte-eraginak. Hiri-ingurumena

* Jardun-zonatik igarotzen diren ibilgailuen abiadura-mugak eta bolumena kontrolatuko
dira, batez ere egun lehorretan eta haize handikoetan.

* Obrak egiten diren bitartean trafikoa kontrolatuko da, eragozpenak ez sortzeko eta
arrisku erantsiak saihesteko.

* Zarata gutxiagotzeko beharrezko gailuak ezarriko dira makinerian, eta obretako
makineriaren soinu-emisioetarako mugei buruzko 86/662/EEE eta 95/27/EB
Arteztarauak beteko dira zorroztasunez, ingurumena babesteko maila handia
lortzearren.
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* Makineria egoki mantenduko da, eta beharrezkoak irizten zaizkion berraztertzeak
egingo dira beti. Ildo horretatik, agente atmosferikoen emisioari eta zaraten emisioari
buruzko araudia beteko duen makineria erabili beharko da.

* Airearen poluzioa eta sortutako lokatza murriztuko bada, bideak aldian behin ureztatu
beharko dira, obren inguruko lurzoruan jaulkitako hautsa garbitu beharko da,
materialen zama-lanetan hautsa altxatzea murriztuko da, eta abar.

D.- Ondoriozko arriskuak

* Urbanizazio-obrak, eta eraikinak eta azpiegiturak egiteko obrak egokitu egingo dira
berariaz idatzitako txosten geoteknikoen emaitzazko gomendioetara eta/edo laneko
jarraibideetara.

* Obran zehar sortutako hondakinak (eraisteen ondoriozkoak barne direla) honako
araudian ezarritakoaren arabera kudeatuko dira: Hondakinei buruzko apirilaren 21eko
10/1998 Legea, 833/1988 Errege Dekretua eta 952/1997 Errege Dekretua (Estatua);
eta hondakin geldoen eta geldotuen kudeaketari buruzko 423/1994 Dekretua (Euskal
Autonomia Erkidegoa).

* Erabilitako olioak zein mundrunak hondakin toxiko eta arriskutsu gisa araztuko dira,
eta hondakinei buruzko 10/1998 Legean ezarritakoaren arabera, Euskal Autonomia
Erkidegoan erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duen irailaren 29ko 259/1998
Dekretuaren arabera eta bat datorren gainerako araudiaren arabera kudeatuko dira.

* Hondakinak behar bezala etiketatutako ontzietan bilduko dira. Ontzi horiek erabilera
horretarako aurretik izendatutako guneetara eramango dira, horien gaikako bilketa
bermatzeko moduan. Gune horiek behar bezala iragazgaiztuko dira hormigoizko
ohearen gainean, eta estalita egingo dira.

* Era berean, obrako hondakin solidoak metatzeko guneak izendatuko dira. Hondakinak
metatzeko guneek su-itzalgailuak edukiko dituzte, eta su hartzeko edo beroa sortzeko
iturriak saihestuko dira, besteak beste. Horrela suteak piztea eragotzi nahi da.

* Beharrezko neurriak hartuko dira erregaien, olioen nahiz bestelako konposatu toxikoen
ustekabeko isurketak saihesteko.

* Obrak egitean lurzoru poluituak daudela hautematen bada, lurzorua ez kutsatzeko eta
kutsatutakoa garbitzeko 2005eko otsailaren 4ko 1/2005 Legean adierazitakoa bete
beharko da.

* Obrak gauzatzean, urbanizazio- eta eraikuntza-obretarako proiektuek inpaktu
akustikoak ezabatzeko eta/edo minimizatzeko jardunbide egokiei buruzko euren
eskuliburuetan ezartzen diren irizpideetara egokitu beharko da.

14.- Bestelako neurri osagarriak

Plan Orokorrean (dokumentu hau barne dela) planteatutako ingurumen-helburuak
eraginkortasunez betetzeko, aurrekoen osagarriak diren beste jardun-neurri batzuk finkatu
behar dira. Arlo horretan, ondoko neurriak bereziki kontuan hartu behar dira:
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14.1.- Birkokatzeak, lekualdatzeak eta/edo jarduerak kentzea

Plangintzarekin bateraezinak diren eraikuntzetako etxebizitzen legezko okupatzaileei haiek
utzarazteari eta ondoren birkokatzeari dagokionez, gaian indarrean dauden legezko
xedapenetan ezarritako irizpideetara egokitu beharko da (2006ko ekainaren 30eko Lurzoruari
eta Hirigintzari buruzko Legearen bigarren xedapen gehigarria).

Era berean, planteatutako antolamenduarekin bateraezinak diren lurretan eta/edo
eraikuntzetan kokatutako jarduera ekonomikoak lekualdatzeari, birkokatzeari eta/edo kentzeari
dagokionez, legezko xedapen horietan bertan ezarritako irizpideetara egokitu beharko da. Ildo
horretatik, era berean konponbide egokia eman beharko da eraginpeko nekazaritza-
ustiategietako utzarazteetarako.

14.2.- Lurrak eskuratzea

Plan Orokorrean (dokumentu hau barne dela) azaldutako ingurumen-helburuak
eraginkortasunez eta benetan gauzatzeko beharrezkoak diren lur guztiak eskuratu eta/edo
erosiko dira.

Eskuratzearen eta/edo erosketaren xede izango dira, besteak beste, Plan Orokorrean
aurreikusita dauden hirigintza-antolamenduari gainjarritako baldintzatzaileekin lotutako
helburuak lortzeko beharrezkoa lurrak.

14.3.- Azterlanak eta proiektuak sustatzea eta lantzea

Beharrezko azterlanak eta proiektuak sustatu eta landuko dira plan orokor honetan aintzat
hartzen diren ingurumenarekin lotutako gaien egoera eta bilakaera zein den jakiteko, bai eta
plan horretan (dokumentu hau barne dela) planteatutako arlo horretako helburuak zein
neurritaraino betetzen diren ikuskatzeko.

Testuinguru horretan, bereziki aintzat hartuko dira aipatutako planean bereizi eta araututako
baldintzatzaile gainjarrien eraginpeko alderdiak. Baldintzatzaile horien barruan, intereseko
landarediarekin zerikusia duena bereziki aintzat hartuko da, egoeraren berri etengabe eta
egunean izateko, eta, halaber, haren bilakaera ikuskatzeko asmoz.

Gainera, komenigarritzat jotzen den guztietan, azterlan eta proiektu horiek Plan Orokorrean
aipatzen diren ingurumenarekin lotuta bestelako gai eta alderdi batzuetara hedatuko dira, hala
badagokio.

14.4.- Informazio-tresna digitalizatuak konfiguratu eta eskura izatea

Plan Orokorrean (dokumentu hau barne dela) planteatutako ingurumen-helburu gehienak
gauzatu ahal izateko, haien eraginpeko arlo guztien egoerari eta bilakaerari buruzko etengabe
eguneratutako informazioa eskura izan beharra dago.

Horretarako, ezinbestekoa da Udalak eskura izatea eta konfiguratzea informazio hori batera
eta modu osagarrian bildu, antolatu eta ustiatzeko beharrezkoak diren etengabe
eguneratutako tresna digitalizatuak.

Besteak beste, baldintzatzaile gainjarriekin, neurri zuzentzaileak aplikatzeko prozesuaren
jarraipenarekin, adierazleak aplikatzearekin, etab. lotutako helburuak gauzatu ahal izateko,
mota horretako tresnak behar dira.
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Hori bai, Udalaren tresna horiek behar bezala koordinatuta egon behar dute, jatorriz, beste
erakunde publiko nahiz pribatu batzuek xede berberekin sortu eta antolatzen dituzten
tresnekin. Koordinazioak izan behar du bai formala (erabili beharreko kartografia, ortoargazkia,
tresna eta programa informatikoak, etab.), bai materiala (datu eta base berberak konfiguratu
eta erabiltzea, eraginpeko erakunde guztiek parametro berberak, eta lurralde- eta hirigintza-
informazio bera erabil ditzaten arlo guztietan).

15.- Ondoriozko ingurumen-inpaktuaren ebaluazioak

Plan orokor honi bezala, berori garatzeko sustatu beharreko beste plan eta proiektu batzuk ere
ingurumen-ebaluazioa egin behar zaie; besteak beste, honako hauei:

* Lurzoru urbanizaezinean sustatu beharreko plan bereziak, hala nola, antolatutako jolas-
eremuetarako aurreikusitakoak (Ulia, Mendizorrotz, Unanue…). Plan horiek batera
ebaluatuko dira.

* Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesten duen 1998ko otsailaren 27ko Lege
Orokorraren arabera, banaka nahiz modu sinplifikatuan ebaluatu beharreko urbanizazio-
obretarako proiektuak (Legearen 47. eta 49. artikuluak, haren I. eranskineko B eta C
atalak, etab.).

Ildo horretatik, adibide gisa eta gogorarazteko asmoz besterik gabe, esan behar da
ingurumenaren aldetik sentikorrak diren zona mota jakin batzuetan eragina duten
urbanizazio-obretarako proiektuei ebaluazio hori egin behar zaiela (itsasoko eta lehorreko
jabari publikoa eta horren babes-zortasunari lotutako zona; jabari publiko hidraulikoa,
korronte iraunkorreko ibilgu naturalek, eta zaintza-zonek eta horien babes-zortasuneko
zonek osatutakoa, baldin eta katalogatuta badaude; etab.).

XXV.- PLANAREN ERAGINEN IKUSKAPEN PROGRAMA. ADIERAZLEAK.

1.- Ikuskapen-programaren helburua

Plan Orokor honen ingurumenaren eta iraunkortasunaren alorreko helburuak eta proposatzen
diren neurri babesleak, zuzentzaileak eta konpentsatzaileak dagokien ikuskapen-
programarekin osatu beharko dira.

Ikuskapen-programaren xedea da Planaren hirigintza-proposamenen eta, batez ere,
dagozkien ingurumen-ebaluazioaren emaitzazko proposamenen zuzentasun-maila eta
betetze-maila ikuskatzea, bai ingurumenaren ikuspuntutik, bai iraunkortasunaren ikuspuntutik.

Azken finean, honako helburuak, besteak beste, dituzten mekanismoak dira:

*  Ingurumenaren eta iraunkortasunaren arloko helburuen betetze-maila ezagutzea eta
kontrolatzea.

*   Planteatutako helburuen beraien egokitasuna ebaluatzea.
*  Helburu horien eta hirigintza-proposamenak gauzatzeko prozesuaren emaitzazko

errealitatearen artean egon daitezkeen desbideratzeak ezagutzea eta kontrolatzea.
*  Desbideratze horiek eta horien ondorioz sor daitezkeen eragin negatiboak ezabatzea

eta/edo zuzentzea.
*  Neurri babesleen, zuzentzaileen eta konpentsatzaileen betetze-maila ezagutzea eta

kontrolatzea.
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* Neurri babesleen, zuzentzaileen eta konpentsatzaileen aplikazio-maila eta
eraginkortasuna ebaluatzea.

*  Hasiera batean aurreikusten ez ziren gertakarien eta zirkunstantzien aurrean esku
hartzeko neurriak planteatzea, eta abar.

2.- Ikuskapen-programa lantzeko esparrua

Planaren administrazio sustatzailearen gain dago ikuskapen programa kontrolatzea eta
jarraipena egitea, kasu honetan Donostiako Udalaren gain.

Kontuan izan behar da zeregin horrek –proposatutako neurriak definitzeak eta aplikatzeak
barne– gainditu egiten duela kasu askotan hiri-plangintzaren esku hartzeko esparrua. Gainera,
zeregin horren iritsierak eta egitekoak zein zeregin horren eraginpean dauden gaien
aniztasunak justifikatu egiten du ingurumen-esparru global eta integralaren testuinguruan
sartzea.  Ulertu behar da esparru hori, gutxienez, Donostiako Tokiko Agenda 21 agendarena
dela, haren eraginpeko gai guztietarako.

Testuinguru horretan Plan Orokorraren eraginen jarraipena egiteko eta planteatutako neurrien
eraginkortasun-maila ezagutzeko beharrezko adierazleak definitzeak gehiago zehazteko
aukera emango du eta errealitatera egokitzeko aukera.

Ildo horretan, programa bera eta gaineratzen zaizkion adierazleak zehazteak epigrafe
honetako hurrengo 4. atalean aditzera ematen diren premisei erantzuten die, kontzeptualki.
Ondoren adierazten diren hiru irizpideei erantzuten diete premisa horiek:

Batetik, eta aditzera emandakoaren ildotik, Tokiko 21 Agendak osatzen duen esparru
orokorraren parte gisa hartu beharko da.

Bestetik, arreta hirigintza gaietan  eta/edo hiri-plangintzarekin lotzen diren gaietan jarri beharko
da –hiri-plangintzak aztertu eta ustiatu beharreko datuak eskaintzen dituenean–.

Azkenik, beste gai batzuetan (zarata, klima-aldaketa, materialak, hondakinak, energia...) egin
beharreko kontrola eta jarraipena Tokiko 21 Agendaren beraren esparruan ezarritako
irizpideetara egokitu beharko da, adierazleetara barne.

3.- Ezinbesteko lan-premisa: Informazio Geografikoko Sistema integraleko tresna
lantzea

Adierazleek aztergai dituzten gaiekin lotzen diren datuak eta informazioa –etengabe
eguneratuak– edukitzearen mende dago, hein handi batean bederen, adierazleen
operatibotasuna eta eraginkortasuna eta ikuskapen-programaren aplikazioa bera.

Horretarako, ezinbestekoa da tresna digitalizatua, integrala eta etengabe eguneratua
edukitzea, udalerriko lurraldearen, hirigintzaren eta naturaren arloko, besteak beste,
informazioa izango duena. Ezaugarri horretako tresnarik gabe ezinezkoa izango litzateke
adierazleak eta ikuskapen-programa bera erabiltzea eta aplikatzea, eta horien operatibotasuna
ezdeusa izango zen.

Zeregin hori Udalak berak jorratu beharko du, bai gaur egungo egituren bitartez, bai Plan
Orokorraren jarraipena egiteko berariaz sortu eta gauzatutako bulego baten bitartez, betiere
bertan beste entitate publiko edo pribatu batzuek helburua lortzeko beharrezko iruditzen
zaizkien alderdi guztietan esku hartzearen kalterik gabe.
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4.- Adierazleak hautatzeko irizpideak

Proposatzen diren adierazleak zehaztean honako premisa orokor hauek hartu dira aintzat:

* Horiek osatzearen eta/edo egokitzearen kalterik gabe, komeni da udalerria kokatzen
deneko lurralde-esparruetan definitutako adierazleak hartzea erreferentzia gisa, betiere
honako oinarrizko arrazoi honetan oinarrituta: adierazle horien bitartez, udal-mugaz
haraindi eragina duten gaien ebaluazioa egitean, gai horien eraginpean dagoen esparru
osoan –edo haren gehiengoan– mekanismo eta tresna berak erabili beharko dira; horrela,
esparru horren zenbait aldetan lortutako ondorioak alderatu eta indargabetu ahal izango
dira, eta, azken finean, ebaluazio globalaren mende jarri ahal izango dira.

Zirkunstantzia horietan, eta halakotzat hartzeko eta erabiltzeko beharrezko baldintzak
betetzen dituztela kontuan izanik, Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurralde
Antolamendu Sailak definitutako adierazleen sistema hartu da erreferentzia gisa, betiere
Plan Orokor honen eta Donostiako udalerriaren berezko ezaugarrietara egokitzearen
eta/edo osatzearen kalterik gabe.

Hiri-garapenen eta horiek gauzatzeko prozesuaren ezaugarriak eta baldintzatzaileak
etengabe ebaluatzeko planteatzen diren hiri-izaerako adierazleetan izango du eragina
osatze horrek.

* Beste gai batzuekiko erreferentziaren kalterik gabe, une honetan, hiri-plangintzaren esku
hartzeko eta erabakitzeko esparruaren parte diren gaiekin lotzen diren berariazko
hirigintza-adierazleak finkatu beharko dira zehazki.

* Zalantzarik gabe hiri-plangintzarekin lotzen diren baina esku hartzeko eta erabakitzeko
berezko autonomia eta/edo maila duten beste gai batzuetan, Donostiako Tokiko 21
Agendaren  testuinguruan zehaztutako adierazleak finkatuko dira.

Hori gertatzen da, hain zuzen ere, honako gaiekin: ura; airea; biodibertsitatea; zarata;
klima-aldaketa; hondakinak; materialak; energia; eta abar.

* Adierazle batzuek zein besteek adierazle multzo bakar baten parte izan beharko dute,
Donostiako Tokiko 21 Agendaren esparru orokorraren barruan.

Era berean, esparru orokor horrek hedadura handiagoko beste esparru baten parte gisa
izan beharko luke eta/edo funtzionatu beharko luke: eskualdea, Gipuzkoa, Euskal
Autonomia Erkidegoa, eta abar.

Gauzak horrela –eta adierazleen definizioan zein aplikazioan adierazle multzo hori
orokorrean eta koordinaturik aintzat hartuta–, adierazle multzo hori lagungarria izan
daiteke, ingurumenaren eta iraunkortasunaren ikuspuntutik, udalerrian, eskualdean,
Gipuzkoan eta abar planteatzen diren jardunak zorroztasun handiagoz edo txikiagoz
kontrolatzeko eta berraztertzeko.

* Orain planteatzen diren hirigintza-adierazle zehatzak bi irizpide orokorren arabera, besteak
beste, zehaztu dira –haien hirigintza-izaera bera aintzat hartu ondoren jakina–.

Batetik, haien erabilera eta helburua bera.

Bestetik, horiek aplikatzeko beharrezko informazioa eta datuak modurik errazenez eta
arinenez lortzeko zailtasun handiagoak edo txikiagoak izatea.
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Azken finean, adierazle operatiboak eta eraginkorrak planteatu nahi dira.

* Edonola ere, adierazitakoaren ildotik, adierazle horien operatibotasuna eta aplikazioa
egiazkoa izango bada, adierazle horiei dagokien unean uneko egoera ezagutzeko eta
aztertzeko aukera emango duen hirigintzaren eta lurraldearen arloko informazioa izan
beharko da, etengabe gainera. Horretarako, komeni da etengabe eguneratuko diren
beharrezko tresna informatizatuak eraikitzea eta antolatzea.

Horrenbestez, adierazle horien funtsa informazio eguneratua edukitzearen mende dago,
hein handi batean.

* Proposatzen diren hirigintza-adierazleek bi helburu desberdin baina osagarri dituzte.

Batetik, Donostiako plangintza orokor berriaren proposamenen ondoriozko eraginak eta
ondorioak ezagutzeko eta aztertzeko helburua dago, betiere gaur egungo egoerarekin eta
iraganarekin alderatuta. Horren helburua da plangintza orokor berriaren emaitzazko
proposamenak ebaluatzea eta 1995eko Plan Orokorraren jatorrizko proposamenekin eta
2006ko abenduan indarrean dauden plangintzako proposamenekin alderatzea.

Bestetik, plangintza orokor berriaren eta haren aldaketen proposamenak garatzeko eta
gauzatzeko prozesuaren ondoriozko eraginak eta ondorioak ezagutzeko eta aztertzeko
helburua dago. Gauzatze-prozesuan egin nahi da horren jarraipena.

Haatik, adierazle berek bi egitekoak izan ditzakete kasu batzuetan. Beste kasu batzuetan,
aldiz, egiteko bakarra izango dute.

* Horrenbestez, hiri-plangintzaren proposamenekin zuzenean lotzen diren adierazleak izanik
(mota bateko eta besteko lurzoruen azalera; etxebizitzako eta ekonomia-jardueretako
garapenen intentsitatea; hiri-espazio libreak; oinezkoentzako eta txirrindularientzako sare
orokorra; eta abar), eta bidezko salbuespenen kalterik gabe, askotariko lau agertoki bereiz
daitezke:

- 1995eko azaroan behin betiko onartutako Hiri Antolamenduko Plan Orokorra.

- 2006. urtearen amaieran indarrean dagoen hiri-plangintza.

- Plangintza Orokor berria eta haren proposamenak.

- Etorkizuneko proposamenak eta erabakiak, honakoen ondoriozkoak: plangintza orokor
berriaren garapen-plangintzaren ondoriozkoak (plan partzialen eta plan berezien
ondoriozkoak, batik bat); plangintza orokor horren aldaketen eta/edo berraztertzeen
ondoriozkoak; Donostiako udalerrian eragina duten beste proiektu batzuen
ondoriozkoak; aurreko planak eta proiektuak garatzeko eta gauzatzeko proiektuen
ondoriozkoak (urbanizaziokoak, eraikuntzakoak eta abar); eta beste batzuen
ondoriozkoak.

Edonola ere, ez da lan erraza. Dagokion informazioa edukitzeaz gain, askotan, terminoak,
irizpideak, proposamenak eta abar bateratzeko lanak egin beharko dira.

Premisa horietan oinarrituta, batik bat hirigintza-izaera duten zenbait adierazle adieraziko dira
Donostiako Tokiko 21 Agendaren esparruan ebalua daitezen. Are gehiago, adierazleen behin
betiko zehaztapena eta horiek benetan aplikatzeko moduen zehaztapena behar bezala
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hausnartu beharko da esparru horretan. Horrenbestez, kasuak kasu egoki irizten diren
erabakiak hartu beharko dira.

5.- Programazioaren eta kontrolaren mende dauden alderdien zerrenda.

Aurreko atalean aditzera emandakoaren ildotik, programa honen bitartez honako aldagai
hauek izango dira aztergai:

* Lurzorua, hirigintza-sailkapenaren ikuspegitik zein udalerriko sistema orokorren sareko
berezko zuzkiduren kokaleku diren ikuspegitik.

* Hiri-garapenak (etxebizitza, ekonomia-jarduerak, espazio libreak, ekipamenduak,
mugikortasuna eta irisgarritasuna).

* Lurzoru urbanizaezina.
*    Lehen sektorea.
* Biodibertsitatea (landaredia, fauna, konektagarritasun ekologikoa, paisaia).
* Kultura-ondarea.
* Ura.
* Airea.
* Ingurumen-zarata.
* Klima-aldaketa.
* Hondakinak.
* Energia.

6.- Adierazleen proposamena.

6.1.- Lurzoruaren sailkapenaren eta kalifikazio globalaren arloko adierazle orokorrak.

Horien helburua da hiri-plangintzaren proposamenaren ondoriozko eta lurzoruaren
sailkapenaren arloan gauzatzearen ondoriozko eraginak aztertzea. Dagozkion ondorioetarako,
halakotzat jotzen da lurzoru urbanizaezinen hirigintza-sailkapena zein hiri-lurzoruena edo
lurzoru urbanizagarriena, baita lurzoru urbanizaezinak sistema orokorren sarean sartzen diren
zuzkiduretara zuzentzeko helburua ere –landa-parkeetan edo jolas-eremuetan sartzen diren
lurren salbuespen bakarrarekin–.

A.- Hiri-plangintzan bereizten diren lurzoru mota bakoitzerako atxikitako lurzoruaren azalera
eta ehunekoa, betiere udalerriko guztizko azalerari dagokionez, bai 1995eko Plan
Orokorrean, bai 2006an indarrean dagoen plangintzan, bai Plan Orokorra
lantzeko/onartzeko unean indarrean dagoen plangintzan, bai  plangintza horren
etorkizuneko aldaketen ondoriozkoan ere.

1995eko Plan
Orokorra

2006an indarrean
dagoen plangintza

20010eko Plan
Orokorra (T.B.)

Etorkizuneko
plangintzaLurzoruaren Sailkapena /

Kalifikazioa ha % ha % Ha % ha  %
Hiri-lurzorua 1.452 23,91 1.452 23,91 1.844 30,37
Lurzoru urbanizagarria 576 9,48 596 9,81 541 8,91
Lurzoru urbanizaezineko sistema
orokorrak (E.10, E.20, H.00). 141 2,32 142 2,34 178 2,93
Lurzoru urbanizaezineko
gainerakoa 3.905 64,29 3.884 63,94 3.510 57,79

Udalerria guztira 6.074 100,00 6.074 100,00 6.073 100,00 100,00
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B.- Hiri-lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian bizitegi-erabileretara eta ekonomia-jardueretako
erabileretara zuzentzen diren zona globaletako lursailen azalera eta ehunekoa

1995eko Plan
Orokorra

2006an indarrean
dagoen plangintza

2010eko Plan
Orokorra (T.B.)

Etorkizuneko
plangintzaHiri lurzorua eta lurzoru

urbanizagarria ha % ha % ha % ha  %
Bizitegiko zona globala 1.188 74,20 1.206 74,12 1.357 79,36
Ekonomia-jardueretako zona
globala 413 25,80 421 25,88 353 20,64

Guztira 1.601 100,00 1.627 100,00 1.710 100,00 100,00

C.- Udalerriko sistema orokorretako sarearen zuzkiduretara zuzentzen diren lurzoru
urbanizaezineko zona globalen azalera eta ehunekoa

1995eko Plan
Orokorra

2006an indarrean
dagoen

plangintza

2010eko Plan
Orokorra (T.B.)

Etorkizuneko
plangintzaLanda-zona globala

ha -%- ha -%- Ha -%- ha -%-
E.10 Bide-sistema orokorra 106 11,74 107 11,79 109 9,55 ---
E.20 Trenbide-sistema orokorra 8 0,89 8 0,91 9 0,81
F.20 Jolas-eremu landatarren SO 763 84,50 765 84,13 964 84,40
H.00 Zerbitzu-azpiegiturak (SO). 26 2,88 27 3,00 60 5,24
Udalerria guztira 903 100,00 907 100,00 1.142 100,00 100,00

6.2.- Hiri-garapenei eta horien baldintzatzaile eta eraginei dagozkien adierazleak

A.- Hiri-lurzoruen eta lurzoru urbanizagarrien aprobetxamenduaren intentsitatearen eta
erabileraren arloko adierazleak

Hiri-lurzoruko eta lurzoru urbanizagarriko –eta bizitegi eta ekonomia jardueretako zona
globaletako– erabileraren eta aprobetxamenduaren arloko Plan Orokor honen hirigintza-
proposamenak gauzatzearen ondoriozko eraginak aztertzea da helburua, betiere
iraunkortasunaren ikuspegitik eta, zehazki, proiektatutako garapenen intentsifikazioaren
eta optimizazioaren ikuspegitik.

Horretarako, honako adierazleak planteatu dira:

A.1.- Udalerriko hiri-lurzoruen eta lurzoru urbanizagarrien intentsitatea eta/edo
aprobetxamendua, orokorrean zein haren hainbat zatitan (Plan Orokorrean
mugatutako auzoak eta hirigintza-esparruak). Etxebizitza-unitateetan eta m²(s)/m²-
tan neurtuko da.

A.2.- Eraginpean dauden erabilera orokorreko esparruetako bizitegi-garapen berrien
intentsitatea eta/edo eraikigarritasuna. Etxebizitza-unitateetan eta m²(s)/m²-tan
neurtuko da.

A.3.- Eraginpean dauden erabilera globaleko esparruetako ekonomia-jardueretako
garapen berrien intentsitatea eta/edo eraikigarritasuna, m²(s)/m²-tan ebaluatuko da,
baita oin-planoko okupazioan ere, industria-garapenei dagokienez.

B.- Hirigintza-aurreikuspenak gauzatzearen arloko adierazleak, hiri-berrikuntzako esparruetan
eragina dutenak (hiri-lurzoruan) edo lurzoru berrietan eragina dutenak (lurzoru
urbanizagarrian)
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Hiri-lurzoruan zein lurzoru urbanizagarrian planteatutako garapenak gauzatzearen
ondoriozko eraginak aztertzea da helburua. Nolanahi ere, iraunkortasunaren ikuspuntutik,
eta salbuespenak salbuespen, lehentasuna izango du lehenak garatzeak –bigarrenak
gauzatzeak baino gehiago–.

Xede horretarako honako adierazlea planteatu da:

B.1.- Urtez urteko eraikuntza-lizentziaren mende dauden hiri-berrikuntzako esparruetan
eta lurzoru urbanizagarrian kokatzen diren etxebizitza berrien guztizko kopurua.

UrteaEraikuntza-lizentziaren mende
dauden etxebizitza berriak 2010 2011 2012 2013

Hiri-berrikuntzako esparruak
Lurzoru urbanizagarria
Udalerria guztira

6.3.- Sektoreko hiri-garapenen arloko adierazleak.

A.- Etxebizitzaren arloko adierazleak.

Etxebizitzarekin lotzen diren hirigintza-proposamenak aurreikustearen eta gauzatzearen
ondoriozko eraginak aztertzea da helburua.

Hainbat adierazle edo parametroz osatutako multzoa da, eta adierazle horien alderaketak
Donostiako hirigintza arloko iraganari, orainari eta etorkizunari buruzko azterlanak,
diagnostikoak, prospekzioak eta abar egiteko aukera emango digu.

Honako hauek proposatu dira:

A.1.-  Plan Orokor berrian zein hura garatzean eta gauzatzean proiektatutako etxebizitza
berrien (bizitokiak kanpo) kopurua eta erregimen juridikoa.

Etxebizitza babestuak
Babes ofiziala Tasatua

Sustapen libreko
etxebizitzak

Guztizko
kop.

Kopurua % Kopurua % Kopurua %
7.211 44,18 2.442 14,96 6.677 40,91 16.330

A.2.-  Urtez urte eraikuntzarako udal-lizentziaren mende dauden etxebizitza eta bizitokien
kopurua eta tipologia.

UrteaEraikuntza-lizentziaren mende dauden
etxebizitza eta bizitoki berriak 2010 2011 2012 2013

Babes ofizialeko etxebizitzak
Tasatua
Sustapen librea
Zuzkidura-bizitokiak
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A.3.-  Proiektatutako etxebizitza berrien batez besteko tamaina (bizitokiak kanpo),
erregimen juridikoaren arabera.

Etxebizitza babestuak
Babes ofiziala Tasatua Sustapen libreko etxebizitzak

Kp. m²(s) Batez besteko
tamaina Kp. m²(s) Batez besteko

tamaina Kp. m²(s)
Batez

besteko
tamaina

7.211 634.808 88 2.442 216.713 88 6.677 694.243 104

A.4.-  Eraikuntzarako udal-lizentziaren mende dauden etxebizitzen batez besteko
tamaina, urtez urte eta tipologiaren arabera

Batez besteko tamaina / urtea
Eraikuntza-lizentziaren mende

dauden etxebizitza berriak
Batez besteko

tamaina
2010

Batez besteko
tamaina

2011

Batez besteko
tamaina

2012

Batez besteko
tamaina

2013
Babes ofizialaEtxebizitza

babestua Tasatua
Sustapen libreko etxebizitza

A.5.- Berritzeko, birgaitzeko, banatzeko, bereizteko edo erabilera aldatzeko jardunen
emaitzazko etxebizitza berriak, udal-lizentziaren tipologiaren arabera

UrteaUdal-lizentzia mota 2010 2011 2012 2013
Berritzea eta birgaitzea
Banatzea edo bereiztea
Erabilera aldatzea

A.6.- Udalerrian benetan hutsik dauden etxebizitzen kopurua eta ehunekoa

Urtea
2010 2011 2012 2013

Hutsik dauden etxebizitzen kop.
Okupatutako etxebizitzen ehunekoa

B.- Ekonomia-jardueren arloko adierazleak.

Ekonomia-jarduerekin lotzen diren hirigintza-proposamenak gauzatzearen ondoriozko
eraginak aztertzea da helburua. Horretarako, honako adierazle hauek proposatu dira:

B.1.- Urtez urteko eraikuntzarako udal-lizentziaren mende dauden "b.10 industria" eta
"b.20 Hirugarren sektorea" tipologiako jardueretarako eraikigarritasuna/intentsitatea
eta kopurua.

B.2.- Urtez urteko eraikuntzarako udal-lizentziaren mende dauden bizitegi-lursailetan
ekonomia-jardueretara zuzentzen den eraikigarritasuna.
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C.- Espazio libreen arloko adierazleak.

Espazio libre proiektatuen arloan planteatutako hirigintza-proposamenak gauzatzearen
ondoriozko eraginak aztertzea da helburua.

Hainbat adierazle edo parametroz osatutako multzoa da, eta adierazle horien alderaketak
Donostiako hiri-espazio libreen arloko iraganari, orainari eta etorkizunari buruzko
azterlanak, diagnostikoak, prospekzioak eta abar egiteko aukera emango digu.

Honako adierazle hauek proposatu dira:

C.1.- Udal-plangintzak aurreikusten dituen sistema orokorren sareko hiri-espazio libreen
guztizko azalera, betiere hiri-lurzoruen eta lurzoru urbanizagarrien guztizko
azalerari dagokionez.

1995eko Plan
Orokorra

2006an indarrean
dagoen plangintza

2010eko Plan
Orokorra (T.B.)

Etorkizuneko
plangintzaSistema orokorren

sareko hiri-espazio
libreak AZALERA

-m²-
% Azalera

–m²-
% Azalera

–m²-
% Azalera

–m²-
%

 Hiri-lurzorua 588.600 67,04 599.213 70,89 1.468.040 75,74

Lurzoru urbanizagarria 289.377 32,96 230.684 27,29 470.148 24,26

Udalerria, guztira 877.977 100,00 829.897 100,00 1.938.188 100,0

C.2.- Udal-plangintzak aurreikusten dituen tokiko sistemen sareko hiri-espazio libreen
guztizko azalera, betiere hiri-lurzoruen eta lurzoru urbanizagarrien guztizko
azalerari dagokionez eta auzo bakoitzeko azalerari dagokionez.

C.3.- Udal-plangintzak aurreikusten dituen sistema orokorren eta tokiko sistemen
sareetako hiri-espazio libreen guztizko azalera, betiere guztizko biztanleei
dagokienez eta auzo bakoitzeko biztanleei dagokienez (gaur egungoak +
planteatutako garapen berrietakoak).

C.4.- Proiektatutako eta gauzatutako landa-parkeetan aurreikusitako/benetako lurzoru
publikoaren guztizko azalera eta ehunekoa.

1995eko Plan
Orokorra

2006an indarrean
dagoen plangintza 2010eko HAPO (T.B.) Etorkizuneko plangintzaLanda-

parkeak Azal.
ha

Lurzoru
publik. %

Azal.
ha

Lurzoru
publik. %

Azal. ha
(%100)

Lurz. publ.
(%50)

Azal.
ha

Lurzoru
publik. %

Proiektatuak 763 765 960 30,00

Gauzatuak

D.- Mugikortasunaren eta garraioaren arloko adierazleak

2008-2024ko Donostiako Hiri Mugikortasun Iraunkorreko Planaren esparruan
definitutakoak izango dira aplikatzekoak.
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6.4.- Lurzoru urbanizaezinaren arloko adierazleak.

Horien xedea da hiri-plangintzan zein lurzoru urbanizaezinean eta haren baldintzetan eta
ezaugarrietan eragina duten beste proiektu batzuetan planteatutako proposamenak
gauzatzearen ondoriozko eraginak aztertzea.

Horretarako, honako adierazle hauek proposatu dira:

A.- Plan Orokor honek udalerriko lurzoru urbanizaezinean bereizten dituen zonen azalera eta
ehunekoa –zona babestuetan barne–, betiere mota horretako lurzoru horren guztizko
azalerarekiko(1).

2010EKO PLAN OROKORRA
(T.B.) ETORKIZUNEKO PLANGINTZA

LANDA ZONA GLOBALA AZALERA
–ha-

EHUNEKOA
-%-

AZALERA
 –ha-

EHUNEKOA
-%-

D.10. Babes bereziko landa-zona. 929,53 25,21
D.20. Basogintzako landa-zona. 38,36 1,04
D.30. Nekazaritzako eta abeltzaintzako eta
landazabaleko landa-zona. 1.464,43 39,71

D.40. Ibai-ibilguak eta horien babes-ertzak. 113,13 3,07
E.10 Bide-sistema orokorra. 108,95 2,95
E.20 Trenbide-sistema orokorra. 9,34 0,25
F.20. Landa-espazio libreen sistema orokorra. 964,14 26,14
H.00 Zerbitzu-azpiegiturak (SO). 59,92 1,63
Guztira 3.687,80 100,00

B.- Lurzoru urbanizaezineko ondare publikoaren azalera.

UrteaLurzoru urbanizaezineko ondare publikoa 2010 2011 2012 2013
Azalera
Lurzoru urbanizaezinaren guztizko %a

6.5.- Biodibertsitatearen arloko adierazleak.

A.- Espazio naturalen babesa.

Adierazle horien xedea da hiri-plangintzan zein espazio natural interesgarrien babesean
eragina duten beste proiektu batzuetan planteatutako proposamenak gauzatzearen
ondoriozko eraginak aztertzea. Espazio natural interesgarrien artean honakoak sartzen
dira: Natura 2000 sarean sartzen diren espazioak (Garrantzi Komunitarioko Lekuak, eta
abar); espazio natural babestu gisa jotzen eta/edo kalifikatzen diren espazioak, arlo
horretan Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen legerian ezarritako irizpideen
arabera; eta, arrazoi globalak tarteko, hiri-plangintzak babestea planteatzen duen beste
espazio natural batzuk.

Ondorio horietarako, kontuan izan behar da adierazle horren eragin-esparrua lurzoru
urbanizaezinak ez ezik, udalerriaren osotasunak ere osatzen dutela. Era berean, aintzat
hartu behar da zenbait kasutan askotariko arrazoiengatik babesten diren esparru

                                                          
(1) Aplikagarri eta eragile izango bada, aldez aurretik argi eta garbi definitu beharko da zer den lurzoru babestua.
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interesgarriak (landaredia, fauna, itsasoko eta lehorreko jabari publikoa) interes globaleko
espazio naturalen gainean gainjartzen direla.

2010EKO PLAN OROKORRA
(T.B.) ETORKIZUNEKO PLANGINTZA

ZONAK / LURZORUAK AZALERA
-ha–

EHUNEKOA
-%-

AZALERA
-ha–

EHUNEKOA
- %-

D.10. Babes bereziko landa-zona. 930 15,31
D.40. Ibai-ibilguak eta horien babes-ertzak. 113 1,86
C.1a. Garrantzi komunitarioko lekuak. 251 4,13
C.1b. Espazio natural babestuak. 445 7,33
C1c. Interes naturaleko eremuak. 48 0,79
C.1d. Landaredi interesgarriko habitatak.
Hiriko zuhaiztiak, parkeak eta lorategiak. 782 12,88

C.11. Ingurumena hobetzeko eremuak. 543 8,94
UDALERRIA GUZTIRA 6.073 ---

Une honetan ez dira babestu beharreko zonatzat eta/edo lurzorutzat jotzen Plan
Orokorrean planteatutako hirigintza-antolamenduari gainjartzen zaizkion gainerako
baldintzatzaileak. Edonola ere, etorkizunean, eta beste baldintzatzaile horien neurri
erregulatzaileak aplikatzeak halakotzat jotzea justifikatzen duenean, eraginpean dauden
lurzoruak babes-lurzoru gisa hartu ahal izango dira.

B.- Biodibertsitatearekin lotzen diren beste gai batzuen inguruko adierazleak (faunarako
eremu interesgarriak, arriskuan dauden florako eta faunako espezieak, konektagarritasun
ekologikoa, eta abar) Donostiako Tokiko 21 Agendaren esparruan definituko dira, bai
dagokion udal-sailak edo -entitateak, bai arlo horretan eskumena duten beste entitate
batzuk.

6.6.- Lehen sektorearen arloko adierazleak.

Horien xedea da hiri-plangintzan zein lehen sektorean –nekazaritza-ustiapenetan, gaur egun
dauden eta proiektatzen diren eraikinetan, eta abar– eragina duten beste proiektu batzuetan
planteatutako proposamenak gauzatzearen ondoriozko eraginak aztertzea. Horretarako,
honako adierazle hauek proposatu dira:

A.- Nekazaritza-balio handiko lurzoruen azalera, lurzoru urbanizaezinaren guztizko azalerari
dagokionez

2010EKO PLAN OROKORRA
(T.B.) ETORKIZUNEKO PLANGINTZA

Baldintzatzaile gainjarria
AZALERA

-(ha)-
EHUNEKOA -

%- AZALERA -(ha)- EHUNEKOA -%-

C.2. Nekazaritza-balio handiko lursailak. 326 5,37
Udalerria guztira 6.073 100

B.- Udalerriaren osotasunean dauden nekazaritza-ustiapen estrategikoen kopurua eta
horiekin lotzen diren lursailen azalera.

Urtea
2010 2011 2012 2013Nekazaritza-

ustiapenak
Kp. Azalera Kp. Azalera Kp. Azalera Kp. Azalera

Estrategikoak
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C.- Urtez urte sustatutako nekazaritza-ustiapen berrien kopurua eta nekazaritza-ustiapen
berri horiekin lotzen diren lursailen azaleraren hedadura.

Urtea
2010 2011 2012 2013

Nekazaritza-ustiapen
berriak
-Izena– Kp. Azalera Kp. Azalera Kp. Azalera Kp. Azalera

D.- Urtez urteko udal-lizentziaren mende dauden nekazaritza-ustiapenekin lotzen ez diren
etxebizitzen, eraikinen eta instalazioen kopurua eta eraikigarritasuna, bai aurretik dauden
eraikinak birgaitzearen/ordezkatzearen testuinguruan, bai eraikin berrien arloan.

Urtea
2010 2011 2012 2013Erabilera mota

Kp. Azalera
eraikia Kp. Azalera

eraikia Kp. Azalera
eraikia Kp. Azalera

eraikia
Etxebizitza

Ekipamendua

Hirugarren sektorea

6.7.- Beste adierazle batzuk.

Kultura-interesa duten ondasunen (Katalogoa) arloko adierazleak ondasun horiek tratatzeko
eta babesteko irizpideak finkatzearren sustatu beharreko plangintza bereziaren esparruan
definituko dira.

Era berean, beste alderdi batzuekin lotzen diren adierazleak (ura, airea, klima-aldaketa,
zarata, materialak, energia, hondakinak, poluituta egon daitezkeen lurzoruak,...) Donostiako
Tokiko 21 Agendaren esparruan definituko dira.

7.- Ikuskapen-programa.

Ikuskapen-programaren kontrolak eta jarraipenak Plan Orokorra sustatu duen
administrazioaren esku egon beharko du, hau da, Donostiako Udalaren esku.

Zeregin hori egiten den moduan eginda ere, Plan Orokorraren zehaztapenak behar bezala
aplikatzen direla ziurtatu beharko da, baita ingurumen-inpaktuaren baterako ebaluazioari
buruzko azterlanean eta ingurumen-inpaktuari buruzko aurretiazko txostenean eta behin betiko
txostenean aintzat hartzen diren neurri babesleak, zuzentzaileak eta konpentsatzaileak ere.

Ikuskapen-programa indarrean egongo da Plana garatzen eta gauzatzen den fase guztietan
(garapen-plangintzan, urbanizazio eta eraikuntzako proiektuetan, obrak egitean, eta abar).
Aplikatzen dela bermatzeko beharrezko aurrekontua zehaztu beharko da kasuak kasu.

Testuinguru horretan, programa hori ondoren adierazten diren bi fase hauetan konfiguratzea
proposatzen da, betiere aditzera ematen diren irizpideei jarraituz:

A.- 1. fasea: Plan Orokorraren proposamenak garatzeko eta gauzatzeko faseen  barruan
sustatu beharreko dokumentuetan planteatzen diren helburuen eta neurrien betetze-
mailaren analisia.
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Plan Orokor honen proposamenak garatzeko eta gauzatzeko hurrengo faseetan
sustatzen diren plangintza-dokumentuek (plan partzialek eta bereziek; xehetasun-
azterlanek; aurreko planen eta Plan Orokorraren aldaketek) eta gauzatze-dokumentuek
(urbanizazio-jarduneko programek; urbanizazio-lanen proiektuek; berdinbanatzeko
proiektuek; eta abar) arian-arian beteko dituzte txosten honetan planteatzen diren
helburuak eta, zehazki, bertan islatzen diren neurri babesleekin, zuzentzaileekin eta
konpentsatzaileekin lotzen diren helburuak.

Horretarako, honako helburuak, besteak beste, abiapuntu izanik jardungo da:

* Dokumentu horietako bakoitzak zehaztuko ditu horien berezko esku-hartzeko
esparruan finkatutako helburuak lortzeko egoki jotzen diren neurriak. Nolanahi ere,
dokumentuek neurri babesleak, zuzentzaileak eta konpentsatzaileak txertatuko dituzte,
baita aintzat hartutako jardunari dagozkion ikuskapen-programako zehaztapenak ere –
dokumentu honetan adierazi direnak–.

Kasuak kasu, helburu horiek gauzatzeko beharrezko izaera, iritsiera eta doitasuna
izango dute neurri horiek.

Urbanizazio-jardunetako bakoitzari dagozkion baldintza teknikoen pleguetan txertatuko
dira neurri horiek.

* Helburu horiek lortzeko beharrezkotzat jotzen diren neurri materialak, fisikoak eta/edo
teknikoak osatu egingo dira beharrezkoak diren neurri ekonomikoekin eta eraginpean
dauden eragile publikoen eta/edo pribatuen inbertsio-erantzukizunen
identifikazioarekin.

Azken neurri horiek sustatu eta landu beharreko dokumentuaren berezko zehaztapen-
maila izango dute.

* Neurri horiek eraginpean dauden entitateen koordinazio eta elkarlanerako mailarik
handienaren testuinguruan zehaztu beharko dira, horietako bakoitzaren eskumenari
erreparatuta. Ildo horretan arreta berezia izango dute honako alderdi hauek:

- Zaratak.

Komunikazio-azpiegituren (errepideen eta trenbideen) ondoriozko problematika
akustikoari erantzuteko, azpiegitura horien zortasun akustikoko zonetan finkatu
beharreko neurriak arlo horietan eskumena duten entitateekin koordinatuta
erabakiko dira, ahal den heinean (Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, bideen alorrean;
eta Eusko Jaurlaritzarekin eta Estatuko Administrazioarekin, trenbideen alorrean).

- Urpean geratzeko arriskuak.

Udalerriko hainbat zonatan urpean geratzeko dagoen arriskuari erantzuteko
neurriak finkatzean, gai hidraulikoetan eta kostaren gaietan eskumena duten
entitateekin koordinatuta erabaki beharko dira neurri horiek.

- Lurzoru poluituak.

Udalerrian poluituta egon daitezkeen lurzoruak aztertzeko, ikertzeko eta, hala
badagokio, garbitzeko lanak arlo horretan indarrean dagoen legerian ezarritako
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irizpideetara egokituko dira. Arlo horretan eskumena duen Administrazioarekin
koordinatuta jardungo da.

- Eraikin eta elementu katalogatuak.

Eraikuntza eta elementu horietan esku hartzeko irizpideak behar bezala eta
doitasunez zehaztean, arlo horretan eskumena duten entitate publikoekin
koordinatuta jardungo da esku hartzea beharrezkoa den kasu horietan guztietan
(Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, Eusko Jaurlaritzarekin eta Udalarekin berarekin).

- Balio arkeologikoko zonak eta elementuak.

Zona eta elementu horietan esku hartzeko irizpideak behar bezala eta doitasunez
zehaztean, arlo horretan eskumena duten entitate publikoekin koordinatuta
jardungo da esku hartzea beharrezkoa den kasu horietan guztietan.

B.- 2. fasea: Obretako ingurumen-zaintzako programa.

Orain arte planteatutako neurriak osatu egingo dira egin beharreko prozesuen ingurumen-
zaintzako programarekin, betiere eta besteak beste honako irizpide hauen arabera:

* Planteatzen diren proposamenak gauzatzearen testuinguruan beharrezkoak diren
aldian behingo bisitaldiak edo ikuskapenak egitea, gauzatze horren eta haren faseen
programazioaren arabera.

* Bisitaldi horiek abiapuntu izanik, prozesu horien jarraipenaren ondoriozko aldian
behingo txostenak egitea.

* Bisitaldi eta txosten horien egitekoa izango da plangintza-esparru bakoitzerako
ezarritako neurri babesle, zuzentzaile eta konpentsatzaileen betetze-maila
kontrolatzea eta ebaluatzea. Horrela, honako alderdien, besteak beste, jarraipena
egingo da:

- Eraginpean dagoen eremua kontrolatzea, lurzoru naturalaren gainean
proiektuetan aurreikusten diren eta guztiz beharrezkoak diren eraginak saihestuz.

- Habitat interesgarrietan (landaredian, faunan, eta abar) kalteak saihestuko
dituzten neurriak eta praktikak betetzea.

- Gainazaleko uren kalitatea kontrolatzea.

- Jabari publiko hidraulikoaren eta ibilguen ertzetan dagoen ur-bazterreko
landarediaren gaineko eragina saihestea, eta esparru horietan materialak bil
daitezen saihestea.

- Obrako hondakinen eta bestelako hondakin-materialen kudeaketa kontrolatzea.

- Zarataren maila aztertzea, indarrean dagoen legerian ezarritako mugak gaindi ez
daitezen, ibilgailuen eta makineriaren ikuskapen teknikoa eta mantentze-lanak
barne.
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- Atmosferara hautsa eta partikulak isurtzeko emisioak ebaluatzea (lur-erauzketak,
eraispenak, lur-higidurak, kargaren garraioa eta deskargatzeko modua, etab.).
Jardun horiek gauzatze-jardunen ondoriozkoak izango dira, ibilgailuen eta
makineriaren ikuskapen teknikoa eta mantentze-lanak barne.

- Lur gaineko isurketetako urak euri-uren kolektorera behar bezala bideratzen direla
egiaztatzea.

- Ur-sareak behar bezala antolatuta eta gauzatuta daudela egiaztatzea: edateko
urak, euri-urak, industria-urak eta ur zikinak.

- Kultura-interesa duten ondasunen eta eremuen gaineko eraginak ikuskatzea.

- Espazio aldatuak, degradatuak edo gaizki integratuak –instalazio osagarriak,
sarbideak eta abar barne– berreskuratzearen eta leheneratzearen maila
ikuskatzea.

- Irisgarritasuna eta mugikortasuna hobetzeko planteatutako neurrien betetze-maila
egiaztatzea.

- Eraginkortasun energetikoko neurriak abian jartzen direla kontrolatzea.

- Lurzoru poluituak benetan leheneratzen direla egiaztatzea.

Sustatutako eta onartutako urbanizazio eta eraikuntzako obra-proiektuetako bakoitzaren
testuinguruan, helburu horiek eta beste helburu batzuk lortzea errazteko eta lortu ahal izateko,
proiektu horiei dagokien jarraipen-agenda edo jarraipen-egunerokoa lantzea proposatu da.
Bertan, arlo hauetako informazioa eta datuak erregistratuko dira: egindako ikuskapenak; sortu
diren gertakariak; abian jarritako jardunak; neurri babesleen, zuzentzaileen eta
konpentsatzaileen betetze-maila; aurreikusten ez diren inpaktuak agertzea edo ez; eta abar.

Agenda horren testuinguruan, jarraipen berezia eta bereizia egin beharko litzaieke kasuak
kasu kontrolatu beharreko neurriei. Jarraipen hori fitxa batean islatu daiteke, eta bertan honako
alderdiei jar dakieke arreta: kasuak kasu arretaren mende dagoen neurria edo gaia zehatz-
mehatz identifikatzeari; gauzatze-adierazleari; eragin-adierazleari; alerta-atalaseari; onartezin-
atalaseari; egiaztatze-egutegiari; egiaztatze-lekuari; proposatutako premiazko neurriei eta/edo
neurri osagarriei; eta abar.

Esparruen urbanizazio-lanen fasea amaituta, organo eskudunak amaierako txostena egingo
du, eta, bertan, ingurumen-zaintzako helburuak, neurriak eta programa bera betetzearen eta
ezartzearen maila islatuko du.

XXVI.- LABURPENA.

Dokumentu honek Donostiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorra berraztertzearen ingurumen-
ebaluaziorako azterlana biltzen du, zehazki hasierako eta behin behineko onarpenaren
ondorioetarako landutako proiektuaren ingurumen-ebaluaziorako azterlana. Epigrafe honetan
laburbilduta jasoko dira txosten horren eduki trinkoa eta teknikoa, betiere bi premisa hauek
abiapuntu izanik: lehena, benetan laburtua izatea baina garrantzi handieneko gaiak ahaztu
gabe, eta, bigarrena, herritar guztientzat ulergarria izango den hizkuntza erabiltzen saiatzea,
baina zorroztasuna galdu gabe.
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Lan horren aurretik, udalerriaren diagnostikoa egin zen (2003. urtean), “Aurre-aurrerapen”
batzuk (2004. urtean) eta Aurrerapen bat (2005. urtean). Aurrerapen horretan, honakoaren
gisako hirigintza-plan baten arretaren mende diren askotariko gaietan proposatutako
alternatibak formulatu ziren. Aurrerapen horren helburuak eta irizpideak 2006. urtearen
hasieran onartu zituen udal osoko bilkurak. Aurrerapenaren aginduzko ingurumen-ebaluazioa
ere egin zen.

Nabarmendu behar dugu Plan Orokorra berraztertzeak –aurreko paragrafoan adierazitako
faseetan– eragin handia izan duela Donostiako gizartean, herritarrek parte-hartzeko prozesu
garrantzitsua garatu baita. Izatez, 1.700 alegazio eta iradokizun baino gehiago jaso ziren
Aurrerapena jendaurrean jarri ostean, eta 650 alegazio baino gehiago hasierako onarpenaren
ondoren.

Orain aurkezten den proiektuak –ingurumen-iraunkortasunari buruzko txosten hau horren parte
da– finkatzen ditu datozen zortzi edo hamar urteetan hiriaren etorkizuna egituratu behar duten
proposamenak. Honela laburbiltzen dira:

* Etxebizitzari dagokionez, Plan Orokor honek 11.000 etxebizitza berri eraikitzea proposatzen
du. Etxebizitza horiek onartuta dauden eta gauzatzeko dauden etxebizitzei (5.050 etxebizitza
inguru) gaineratzen zaie. Kopuru horrekin estali egingo da kalkulatzen den eskaria.
Proposamen horiek bizitegi-garapen berrietan oinarritzen dira (iritsiera handiena dutenak
Antondegin, Auditz-Akularren eta Zubietan kokatzen dira), baita hiri-berrikuntzako jardunetan
eta zuzkidura-kokalekuetako edo behe-solairuak birgaitzeko jardunetan ere.

* Ekonomia-jardueretara, hau da, industrietara, bulegoetara edo zentro teknologikoetara
zuzendutako 1.200.000 m²(s) inguru antolatzea proposatzen da. Azalera horren zati bat
lurzoru erabili gabeen gainean kokatuko da, eta beste zati bat hiri-berrikuntzak baliatuta.

* Ekipamendu eta zuzkidura publiko berrietarako zenbait proposamen egin da, espazio libreei
dagokiena barne. Espetxea Loiolatik Zubietako goialdera lekuz aldatzea nabarmentzen da.

* Azpiegiturei dagokienez, Plan Orokor honek ez du berariazko proposamen handirik egiten.
Izatez, horietako gehienak jada funtzionatzen ari dira (hondakin uren araztegia, errepideak,
trenbideak) edo goragoko beste instantzia batzuek sustatu dituzte jada (Donostiako bigarren
ingurabidea, Urumeako autobia, hiri-hondakinak tratatzeko instalazioak,...).

* Proposamen horrek udalerriko lurzoru urbanizaezina antolatzen du eta faunarako eta
florarako espazioak edo ibai-inguruneetarako espazioak, besteak beste, babestea bermatzen
du.

Plan Orokorrak identifikatu eta erregulatu egiten ditu “hirigintza-antolamenduari gainjarritako
baldintzatzaileak”. Muga jakin batzuen bitartez, Planaren proposamenetan nolabait eragina
duten faktoreak dira. Oro har, udalerriko lurzoru urbanizaezinari aplikatzen zaizkio, baina
batzuek hiri-lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian ere badute eragina. Lurralde bera
baldintzatzaile gainjarri baten baino gehiagoren baldintzapean egon daiteke: urpean gera
daiteke, produktibitate handiko lurzoruak izan ditzake eta, gainera, babestu beharreko lurpeko
uren gainean kokatuta egon daiteke, esate baterako. 13 baldintzatzaile gainjarri daude:

 * "C.1. Espazio eta espezie natural babestuak".
- “C.1a. Garrantzi komunitarioko lekuak".
- “C.1b. Espazio natural babestuak (parke naturalak eta zuhaitz bereziak)”.
- ”C.1c. Interes naturaleko eremuak".
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- “C.1d. Landaredi interesgarria”.
- ”C.1e. Fauna babesteko eremuak”.

* "C.2. Nekazaritza-balio handiko lurrak eta ustiapen estrategikoak".
* "C.3. Itsasoko eta lehorreko jabari publikoa eta horren babes-zona".
* "C.4. Ibai-ibilguak eta horien babes-ertzak".
* "C.5. Lurpeko urak babesteko esparruak".
* "C.6. Paisaia babesteko esparruak".
* "C.7. Korridore ekologikoak".
* "C.8. Urpean gera daitezkeen eremuak".
* "C.9. Interes geologikoko eremuak".
* "C.10. Eremu akustikoak".
* "C.11. Ingurumena hobetzeko esparruak".
* "C.12. Poluituta egon daitezkeen lurzoruak".

Plan Orokorrak, era berean, udalerriko arriskuen mapa hartzen du barnean. Arriskuen mapa
hainbat faktoretan oinarritzen da, hala nola urpean gera daitezkeen zonak agertzea, basoak su
hartzeko arriskua duten zonak agertzea, arrisku teknologikoko zonak agertzea, edo gai
arriskutsuak errepidean edo trenbidean zehar garraiatzearen ondoriozko arriskua duten zonak
agertzea.

Hirigintza-proposamenek ingurumen-arloko askotariko eraginak sortzen dituzte, batzuk
positiboak eta beste batzuk negatiboak. Ingurumen-iraunkortasuneko txostenak eraginik
nagusienen deskribapen xehatua egiten du, eta deskribapen horretatik hainbat puntu orokor
eta espezifiko nabarmen ditzakegu.

Hirigintza-garapen berriek (bizitegikoek zein ekonomia-jardueretakoek, zuzkidura publikoak eta
azpiegitura batzuk barne) lurzoru urbanizaezinaren azalera murriztea ekarriko dute. Gutxi
gorabehera gaur egungo 4.026 ha-tik, 3.690,5 ha ingurura murriztuko da; azalera, beraz,
335,50 ha-tan murriztuko da. Hala ere, garapen berri horien barruan sartzen den azalera osoa
ez da urbanizatuko. Esparru horien barruan eraikuntzek edo urbanizazioek okupatu gabeko
tarteak geratuko dira. Kasu batzuetan, Auditz-Akularren esate baterako, ia azaleraren erdia ez
da urbanizatuko eta udalerriaren espazio libreen sistemaren barruan sartuko da.

Hiri-garapen horrekin batera, datozen urteetan gertatuko den populazioaren gehikuntzak
hainbat baliabideren kontsumoa gehitzea ekarriko du, hala nola elektrizitatearena, gasarena
edo urarena. Plan Orokorrak eta haren garapenean sustatu beharreko planek eta proiektuek
baliabide horien existentzia bermatu beharko dute.  Egindako analisietatik ondoriozta daiteke
ez dela arazorik izango hornidura horiek zuzkitzeko. Uraren kasu zehatzean, Aguas del
Añarbe, SAren txosten batek aditzera ematen duenez, gaur egun dagoen sistema gauza da
Donostiako udalerriaren hazkundeak eskatzen duen edateko ura hornitzeko.

Altzako auzoan hazkundea oso handia izango da bi jardun sendoen eraginez: Auditz-Akular
(bizitegia) eta Landarro (ekonomia-jarduerak). Bi jardun horiei aintzat hartu beharreko munta
txikiagoko beste jardun batzuk gaineratzen zaizkie. Ingurumenaren gaineko eragin negatibo
nagusienak honako alderdietan gertatzen dira: ibilguetan (ibai-ibilguen zenbait burutza
okupatzea); landaredia interesgarrian (20.000 m2 inguru galtzea); paisaian (formak, erliebeak,
koloreak eta abar aldatzea); etxebizitzak hustean (100 etxebizitza hustea); arrisku
geoteknikoetan; ingurumen-zaratan (zarata-maila handiak etxebizitzetan eta eskola-
zuzkiduretan); lur soberakinetan; edo lurzoru poluituak agertzean (poluzioaz libratzeko neurri
garrantzitsuak hartu beharko dira). Dena dela, eragin positiboak ere baditu, Plan Orokorraren
etxebizitzen %27 estaltzeko aukera emango du edo ekonomia-jardueretarako sabaiaren %14
estaltzeko aukera. Horrez gain, Altzako auzoan eskola eta kiroletarako ekipamenduen arloetan
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dagoen defizita arintzeko aukera emango du, eta, aldi berean, nabarmen hobetuko du
komunikazioen sistema, ahalmen handiko garraio publikoko bitartekoen hobekuntza barne.

Segur aski, Donostiako garapen-polorik nagusiena Urumeako haranean gertatuko da, iritsiera
handiko jardunak garatuko baitira Antondegin, Txomin Enean eta Antzitan. Honako alderdi
hauen gaineko eragin negatibo handiak gertatuko dira: sare hidrografikoan (hainbat ibai-
ibilguen burutza estaltzea); lurpeko uretan; landaredia desagertzean; faunaren gaineko
eraginetan; nekazaritza-ahalmen handiko lurzoruak galtzean; paisaiaren aldaketa handietan;
etxebizitzak hustean (212 etxebizitza inguru hustea); mugikortasunean (garapen batzuk
ibilgailu pribatuaren oso mendeko izango direla berresten bada); arrisku geoteknikoetan;
zarata handia jasaten duten eremuak egotean; lur-soberakinetan (datu zehatzik ez badago, lur
soberakinak aurreikusten dira); eta tratatu beharreko lurzoru poluituak agertzean.  Eragin
positibo nagusiena da etxebizitza berri kopururik handieneko hirigintza-garapena dela (Plan
Orokorrean proposatutako guztizkoaren %33) eta, gainera, ekonomia-jardueretarako
sabaiaren ia %19 ekarriko duela. Era berean, Urumeako haraneko jardunei eta agintaritza
hidraulikoaren jardunei esker, hiri-garapen berriak ez ezik, Txominen eta Martutenen aurretik
dauden garapenak ere urpean geratzeko arriskuaz libratu ahal izango dira.

Hirugarren garapenik handiena Zubietako enklabean gertatuko da, Hipodromoaren eta
Eskuzatzetako goialdearen artean. Bizitegi-eragiketa handia eta ekonomia-jardueren garapen
handia gertatuko da bertan. Gainera, probintziako espetxea bertara lekuz aldatzea eta
Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatzen duen hiri-hondakin solidoak tratatzeko instalazioak
eraikitzea hartu beharko da kontuan. Eragin negatibo nagusienak dira:  sare hidrografikoaren
gaineko eragina, zenbait erreka estaltzea eta desbideratzea barne; landaredi interesgarriko
200.000 m2 baino gehiago galtzea kasurik okerrenean; faunarako habitata galtzea; paisaia
aldatzea; etxebizitzak hustea (18 etxebizitza inguru); mugikortasuna (Zubietako goialdeko
garapenari dagokionez batez ere, ibilgailu pribatuaren mende izango da); urpean geratzeko
arriskua (askotariko erabileretarako urbanizatu nahi diren zona batzuk urpean gera daitezke
100 urteko birgertatze aldian); ingurumen-zarata, zarata-maila zehaztasunez finkatu ez den
arren; lur-soberakin handiak sortzeko aukera. Eragin positibo garrantzitsuenen artean,
nabarmendu behar da garapen horrek Plan Orokorrean eskaintzen diren etxebizitza berrien
%6 inguru estaltzeko aukera emango duela, eta ekonomia-jardueretarako proposatutako
azaleraren %27 baino gehiago.

Aurretik urbanizatuta dauden lurzoruen gainean hainbat garapen zehatz proposatu dira:
Añorgako Geltokia, Infernua-Zapatari Hegoaldea eta Tabakalera. Garapen horiek ia ez dute
eragin negatiborik landarediaren gainean edo ibaien gisako elementu naturalen gainean.
Garapen batzuk, gainera, onuragarriak izango dira ibaiak aire zabalera irekitzea ekarriko
baitute. Alabaina, eragin nabarmena izan dezakete etxebizitza berriak jasan beharko duten
ingurumen-zarataren alorrean, eraispenen ondoriozko hondakinen sorreran, etxebizitzak hustu
beharrean, edo poluituta egon daitezkeen lurzoruak agertzean, besteak beste. Oro har,
garapen horiek ez dute etxebizitza kopuru handirik edo ekonomia-jardueretarako sabai-azalera
handirik ekarriko. Haatik, hiri-bilbearen barruan duten kokalekua kontuan izanik, indartu egiten
da jardun horien izaera positiboa.

Gaur egun lurzoru urbanizaezin diren lurzoruak hartuko dituen garapen mugatu bat ere
badago.  Basozabal, izen bereko golf-zelaiaren inguruan kokatzen dena. Bertan proiektatzen
den garapena ibilgailu pribatuaren mende egongo da eta, oro har, inpaktu mugatuak eragingo
ditu.

Jardun horiek sortu ahal izango dituzten inpaktuak arintzeko, XXV. kapituluan garatzen den
neurri babesleen, zuzentzaileen eta konpentsatzaileen zerrenda handia aintzat hartzea
proposatzen da. Neurriak askotarikoak dira: landaredia interesgarriaren gaineko eragina
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murriztea edo landaredia hori galtzen bada pareko azalera leheneratzea; garapen berriak
paisaian integratzeko neurriak hartzea; poluituta egon daitezkeen lurzoruak tratatzea;
ingurumen-zaratak herritarren gainean duen eragina mugatzeko neurriak ezartzea; eta abar.

Azkenik, aditzera emandako neurrien eraginkortasuna kontrolatzeko eta aurreikusten ez diren
ondorioak arintzera begira baliagarriak izango diren xedapen berriak proposatu ahal izateko
programa abian jartzea planteatzen du txosten honek. Horretarako, lehenik, hainbat adierazle
definitzen ditu. Era berean, neurri zuzentzaileen aplikazioa eta adierazleen kalkulua
kontrolatzeko edo zeregin horiek guztiak erraztuko dituen sistema informatikoa abian jartzeko
zenbait sistema ezartzen ditu. Gauzak horrela, plana gauzatzeko lanen jarraipenerako eta
ingurumenaren arloko guztia kontrolatzeko berariazko bulegoa sortzea ekar dezake horrek
guztiak.

Edonola ere, Donostiako Tokiko 21 Agendaren testuinguruan sartu beharko da neurri horien
eta ikuskapen-programa honen aplikazioa –dagozkion adierazleak barne– zein planteatutako
helburuen betetze-mailaren ebaluazioa –ingurumenaren alorrekoak barne–.

Donostia, 2010eko ekaina.

Sin.: Iñaki Urrizalki
EKOLUR

David Rebollo

Manu Arruabarrena Santiago Peñalba Mikel Iriondo
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ERANSKINAK.

1.- Eusko Jaurlaritzako Ingurumen sailburuordetzak, 2009ko urriaren 14ko ebazpen bidez,
jaulkitako ingurumen-inpaktuaren behin betiko txostenaren kopia.

2.- Poluituta egon daitezkeen lurzoruen zerrenda. IHOBE.

3.- “Hiri Antolamenduko Plan Orokor berria lantzeko Donostiako udalerriko (Gipuzkoa)
arriskuei buruzko txostena”ren kopia, Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Sailaren Larrialdiei
Aurregiteko Zuzendaritzak 2007ko irailean jaulkitako arriskuen maparen kopia.

4.- A. Uraren Euskal Agentziaren 2009ko urriaren 7ko txostenaren kopia.
B. Lurraldearen Antolamendurako Zuzendaritzaren 2009ko urriaren 9ko txostenaren

kopia. 

5.- Kostaren eta Itsasoaren Iraunkortasuneko Zuzendaritza Nagusiaren 2009ko irailaren 23ko
txostenaren kopia.

6.- A. Gipuzkoako Foru Aldundiko Bide Azpiegituretako Departamentuaren 2008ko
uztailaren 18ko txostenaren kopia.

B. Eusko Jaurlaritzako Garraio Azpiegituraren Zuzendaritzaren 2009ko irailaren 30eko
txostenaren kopia.

C. Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herrilan Sailburuordetzaren 2009ko urriaren 8ko
txostenaren kopia.

7.- Aguas del Añarbe, SAk 2008ko martxoaren 7an jaulki zuen “Donostiako Hiri
Antolamenduko Plan Orokor berriaren inguruan beharrezkoak diren azpiegitura
hidraulikoei buruzko eta baliabide hidrikoaren erabilgarritasunari buruzko txostena”ren
kopia.
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1. ERANSKINA

EUSKO JAURLARITZAKO INGURUMEN SAILBURUORDETZAK, 2009KO
URRIAREN 14KO EBAZPEN BIDEZ, JAULKITAKO INGURUMEN INPAKTUAREN

BEHIN BETIKO TXOSTENAREN KOPIA.
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POLUITUTA EGON DAITEZKEEN LURZORUEN ZERRENDA. IHOBE.
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Ondoren poluituta egon daitezkeen lurzoruen zerrenda azalduko da. IHOBEk emandako
informazioan eta datuetan oinarrituta landu da zerrenda.

KODEA IZENA
20069-00001 EL PUEBLO VASCO
20069-00002 LA VOZ DE GIPUZKOA
20069-00003 MARTIN Y MENA
20069-00004 COMPAÑIA ELECTRICA DE SS
20069-00005 VOZ DE GIPUZKOA
20069-00006 CIA DE SURTIDORES URIBE, SA
20069-00007 CHIAPUSO, IGNACIO
20069-00008 PAGADIZABAL IZAGUIRRE, JOSE
20069-00009 EL DIA
20069-00010 REFINERIA DE PETROLEOS DE PASAJES
20069-00011 IMPRENTA SANCHEZ
20069-00012 FAST PRINT
20069-00013 GARAJE LEONE
20069-00014 RUETE JAUREGI, ROMAN
20069-00015 HISPANO SUIZA
20069-00016 LABORATORIOS RICHELET
20069-00017 ARRIETA, MARCELINO
20069-00018 SEAT
20069-00019 SCDAD. PETROLIFERA ESPAÑOLA
20069-00020 ETXEBERRIA GARICANO, VALENTIN
20069-00021 NEONPLAS
20069-00022 ERDOCIA ARREGUI, PEDRO eta MUGICA OTAEGUI,
20069-00023 SCDAD. DE ALMACENISTAS DE CARBON DE SS
20069-00024 EL CHIMBO
20069-00025 YEREGUI MANTEROLA, CRISTINO
20069-00026 STOP IBERICA, SA
20069-00027 LEJIA EL CABALLO
20069-00028 VASCONGADA DE ELECTRICIDAD, SA
20069-00029 CROMADOS MAEC
20069-00030 EL PUEBLO VASCO
20069-00031 LABORATORIOS ANDROMACO
20069-00032 AUTOMOVILES ARCOS, SL
20069-00033 GRAFICAS GONFER, SA
20069-00034 GARAJE CASTROVIEJO
20069-00035 CAMPSA
20069-00036 NERECAN HNOS. S.C.R., CASA NEREKAN
20069-00037 GRAFICAS ALAMEDA
20069-00038 IMPRENTA GOYA
20069-00039 MANIPEL, SA
20069-00040 ARSUAGA GONZALEZ, LADISLAO
20069-00041 EXCLUSIVAS COMERCIALES, SA
20069-00042 ALBERTO ROMERO
20069-00043 IGARETA EGUIGUREN, ESTEFANIA
20069-00044 JESUS ROMERO E HIJOS, SA
20069-00045 SANTIAGO SANCHEZ ROMAN
20069-00046 TALLERES MECANICOS O.R.
20069-00047 LADISLAO ARSUAGA GONZALEZ
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20069-00048 CRISTALERIA GUIPUZCOANA
20069-00049 LIBORIO SAIZAR ACHAGA
20069-00050 AZANZA Y SEIGLAND
20069-00051 GRATAL PISA, EDUARDO
20069-00052 GRAFICAS GROS
20069-00053 EDITORIAL GUIPUZCOANA
20069-00054 EDITORIAL GUIPUZCOANA
20069-00055 GARAJE FRANCO-ESPAÑOL
20069-00056 TALLERES GROS
20069-00057 COCAR, SA
20069-00058 REPSOL. COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFE
20069-00059 GARAGE LEAL
20069-00060 CANDIDO ETXEBERRIA
20069-00061 ASCENSORES MUGUERZA
20069-00062 CROMADOS GROS
20069-00063 MORENO Y LUQUE, FEDERICO
20069-00064 IRIONDO GARMENDIA, MARIO
20069-00065 CRISTALERIA CRUZ
20069-00066 VDA. DE TOMAS GROS
20069-00067 VULCANIZACION MODERNA "INNOVA"
20069-00068 TALLERES URCOLA
20069-00069 VILAPLANA SCOTTO, ANGELA
20069-00070 BALDA AYESTARAN, PEDRO
20069-00071 TERMOPLASTICAS C.A.M. JUAN ARREGUI
20069-00072 METALART
20069-00073 GARAJE UNIVERSAL
20069-00074 TALLERES MECANICOS "VOLTA"
20069-00075 MENDIA Y MURUA, SA
20069-00076 ELECTROMECANICAS ORTIZ-ABELLAN, SA
20069-00077 JAREÑO, CALIXTO
20069-00078 GAS OLLO, SL
20069-00079 HNOS.SESMA
20069-00080 INDUSTRIAS LEIZAOLA, SL
20069-00081 GRAFICAS ENRIQUE CUCHY
20069-00082 E.E.S.S. LARRAMENDI (CAMPSA)
20069-00083 CENTRAUTO GUIPUZCOA, SL
20069-00084 SEBERIA Y PELETERIA GUIPUZCOANA, SL
20069-00085 GOIKOETXEA SAGÜES, Mª LUISA
20069-00086 SCDAD. ESPAÑOLA DE PAPELERIA
20069-00087 LA VOZ DE ESPAÑA Y UNIDAD
20069-00088 DECORACIONES ZIGOR
20069-00089 LABORATORIOS IRMESAN
20069-00090 CAMPSARED
20069-00091 LESTUZZI COLUSSI, GASTONE
20069-00092 TALLERES INTERNACIONAL, SA
20069-00093 URBISTONDO, FAUSTINO
20069-00094 CARROSSERIE E. STINUS
20069-00095 ZABALA ZUMETA, VALENTIN (jaraunsleak)
20069-00096 CHAPADOS URMI
20069-00097 ELICEGUI GONZALEZ DE DURANA, AURELIA
20069-00098 CONTRASTE
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20069-00099 RELIEVE
20069-00100 TALLERES LOR
20069-00101 LA GRAFICA- EDITORA, SL
20069-00102 AMADEO DELAUNET
20069-00103 IONGRAF
20069-00104 JUANA MURILLO ANGOSTO
20069-00105 GARAJE MODERNO
20069-00106 JUAN JIMENEZ
20069-00108 TALLERES BI-ONDO
20069-00109 TALLERES MARGON
20069-00110 COCHES VILLAR
20069-00111 DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA
20069-00112 ARREGUI Y MARTINEZ
20069-00113 CAUCHO ESPECIAL M.R.M., SA
20069-00114 SURTIDOR DE GASOLINA
20069-00115 IMPRENTA ALDAPA
20069-00116 MARIANO FERRERES Y HNO., SL
20069-00117 LIZARRIBAR ARAMBURU, ANTONIO
20069-00118 LIZARRIBAR ARAMBURU, ANTONIO
20069-00119 LIZARRIBAR, SA
20069-00120 MANUFACTURAS GUELMI
20069-00121 HERCON
20069-00122 REPROCOLOR LLOVET, SA
20069-00123 FUNDICION DE ALUMINIO
20069-00124 TALLERES IRIMON
20069-00125 LABORATORIO INASMET
20069-00126 SOMIERES MOZO
20069-00127 IMPRENTA ORBY
20069-00128 ELECTRA ARITZACUN, SA
20069-00129 FOTOCOMPOSICION IPAR, SA
20069-00130 ROTUL AUTO
20069-00131 TORNOS TOR
20069-00132 SAN ANTONIO KLINIKA
20069-00133 IBARRETA Y CIA.
20069-00134 TAMIDA
20069-00135 ANTZA, SA
20069-00136 CONSTRUC. METALICAS MENDIA MURUA, SA
20069-00137 EMAN, SA
20069-00138 DONOSTIAKO GAS FABRIKA
20069-00139 TINTORERIA OQUENDO
20069-00140 ALVAREZ SUAREZ, ALFONSO
20069-00141 JOSE MANUEL DORADO RUIZ
20069-00142 IESA
20069-00143 ESTACION DE SERVICIO LA PAZ
20069-00144 SERVICIO OFICIAL NISSAN
20069-00145 GARAGE INGLES
20069-00146 JOSE ANTONIO LASA, SA
20069-00147 METALURGICAS TERAN
20069-00148 ALVAREZ TORRE, DAVID
20069-00149 SOLOZABAL CARROCERIAS
20069-00150 RAMON VIZCAINO, SA
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20069-00151 CARROCERIAS HERRERA
20069-00152 BALLESTAS HERRERA, CB
20069-00153 CARROCERIAS USA
20069-00154 RUTILITA, SA
20069-00155 OXIGRAF, SA
20069-00156 RENARD VARAILLON, EDMUNDO
20069-00157 ZARDOYA OTIS
20069-00158 VEGA ECHAVE, ESPERANZA
20069-00159 SCDAD. FARMACEUTICA
20069-00160 ALFATEX
20069-00161 VDA. DE LONDAIZ Y SOBRINO DE MERCADER
20069-00162 HARINAS DE PESCADO ALFA, SA
20069-00163 SANTIAGO SANCHEZ ROMAN
20069-00164 CIANCO-INDUSTRIAS DEL ACERO
20069-00165 ULAHI, SA
20069-00166 EUROUTIL
20069-00167 SCHUSS, SL
20069-00168 NUEVA EDITORIAL
20069-00169 VICTORIANO LUZURIAGA, SA
20069-00170 GOIKO AUTO, SA
20069-00171 OASA SAVOISIENNE ESPAÑOLA, SA
20069-00172 RECTIFICACIONES MITRA, SA
20069-00173 ZALDUA Y CIA, SL
20069-00174 GRUAS ARACAMA
20069-00175 COINI, SA
20069-00176 CARROCERIAS VIDAL
20069-00177 TALLERES MECANICOS LOIOLA
20069-00178 ESTACION DE SERVICIO MENDIBURU
20069-00179 SOCIEDAD LADULI
20069-00180 NAUTICOS URUMEA
20069-00181 CARROCERIAS VERTIZ
20069-00182 CARROCERIAS IÑAKI
20069-00183 PLAZA FONSECA, JOSE
20069-00184 CARPINTERIA ELORZA
20069-00185 CARROCERIAS BIYONA
20069-00186 PERTUSA
20069-00187 RAC
20069-00188 TALLERES OARSO
20069-00189 COLAS OTADUY
20069-00190 SANCHEZ MARTIN
20069-00191 ARAMENDI, SA
20069-00192 FUNDICIONES SANCHEZ
20069-00193 TECNOTRANS- PAULITCH, SL
20069-00194 GRAFICAS TXURI- URDIN
20069-00195 RIOLGA
20069-00196 MADERAS PORTU
20069-00197 AMINCO, SA
20069-00198 EREMU, SA
20069-00199 UGARTE
20069-00200 CANTERO GARCIA, ANTONIO
20069-00201 EUROAUTO
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20069-00202 TECNIAUTO
20069-00203 S.V. HONDA
20069-00204 HERRERIA INGUDE
20069-00205 SEBERIA Y PELETERIA DONOSTIARRA, SA
20069-00206 RECTIFICADORES DONOSTI
20069-00207 AUTOMECANICA ARIN
20069-00208 TALLERES MANU
20069-00209 SAN MARKOKO ZABORTEGIA
20069-00210 TALLERES AISPER, CB
20069-00211 CARROCERIAS ERROTA
20069-00212 MARTIN MARTIN, MONTES
20069-00213 RODRIGO MARTIN, JOSE LUIS
20069-00214 HIERROS Y METALES JUANIKORENA
20069-00215 GAMMA-DECOLETAJE
20069-00216 ORERETA
20069-00217 ARTES GRAFICAS GOGAR
20069-00218 GOYAZ
20069-00219 GASCON
20069-00220 EKAMANT
20069-00221 TXIPRE ZABORTEGIA
20069-00222 S.A.E. KURSAAL
20069-00223 BIOK
20069-00224 CARPINTERIA ARELMI
20069-00225 CARROCERIAS OLLO, SL
20069-00226 SOLRAC FRIAS, SL
20069-00227 IMPRENTA MITXELENA
20069-00228 AUTOBUSES ALZA
20069-00229 TINTORERIA DE PARIS
20069-00230 MAYOZ Y GOENAGA, SRC
20069-00231 GASOLINDEGIA
20069-00232 CAMPSAREN GASOLINDEGIA
20069-00233 GASOLINDEGIA
20069-00234 HERCULES, SL
20069-00235 IMPORTADORA DE HERRAMIENTAS
20069-00236 INDUSTRIAS BABEL Y NERVION
20069-00237 FOTOLITOS ERNIO, SL
20069-00238 AYALA, SA
20069-00239 ALDAZABAL Y CIA, SA
20069-00240 FUNDICIONES ERMO
20069-00241 SAECO-TREVOUX
20069-00242 LA PROVIDENCIA
20069-00243 M. ALVAREZ IRAOLA
20069-00244 RENAULT
20069-00245 F. SORRONDEGUI-FORD
20069-00246 URRESTARAZU REZOLA, JUAN JOSE
20069-00247 E.E.S.S. BIDEBIETA, SA
20069-00248 EL DIARIO VASCO
20069-00249 IBAETA MOTOR, SA
20069-00250 IGAR FLEX, SA
20069-00251 VASCONGADA DE ADITIVOS
20069-00252 GURELESA
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20069-00253 TALLERES SANTOS
20069-00254 REPRODUCCIONES IGARA, SA
20069-00255 MUEBLES D.G., SA
20069-00256 FAS PRINT
20069-00257 CILVETI MATE, MANUEL
20069-00258 AYALA, SA
20069-00259 INDUSTRIAS GRAFICAS VALVERDE
20069-00260 GUIFARCO
20069-00261 VASA, SA
20069-00262 ESTACION DE SERVICIO BIDEBIETA
20069-00263 PLASTICOS ORAMIL
20069-00264 ARIZMENDI TOLARETXIPI, FIDEL
20069-00265 GARMENDIA OTEGI, JOSE RAMON
20069-00266 CEMENTOS REZOLA, SA
20069-00267 CAMPSA OSPITALEAK (EZK.)
20069-00268 CAMPSA OSPITALEAK (ESK.)
20069-00269 DONOSTIA OSPITALEA
20069-00270 DONOSTIA OSPITALEA
20069-00271 DONOSTIA OSPITALEA
20069-00272 LA GIRONDINE, UPATEGI/DESTIL. EKIPAM.
20069-00273 TELLERIA ZABORTEGIA
20069-00274 ADUSAL
20069-00275 PERSIANAS EGOKI, SL
20069-00276 TALLERES TXINDOKI, SA
20069-00277 GRAFICOS "ALAMEDA"
20069-00278 LABORATORIO VITAPHARM, SL/VITAFARMA
20069-00279 ELECTROPLAST
20069-00280 APALATEGUI AUZMENDI, TEODORO
20069-00281 AMUEDER ZABORTEGIA
20069-00282 UPSAMEDICA, SA
20069-00283 GRAFICAS LIZARDI
20069-00284 GARAJE INGLES
20069-00285 ARRUE
20069-00286 IMPRESION EN ALUMINIO, SA
20069-00287 DOTRANSA
20069-00288 FIBROLITA
20069-00289 METALGRAF
20069-00290 BIANCHI, SA
20069-00291 REZOLA AGUIRRETXE, IMANOL
20069-00292 GUL INTERNACIONAL, SL
20069-00293 EESS. 34141 ZK.
20069-00294 AHEMCO, SA
20069-00295 CAMPSA
20069-00296 REFINERIA RAPSA
20069-00297 MARTINEZ SANCHEZ, MIGUEL
20069-00298 ATOTXA ZABORTEGIA
20069-00299 ORIAMENDI ZABORTEGIA
20069-00685 INTXATXUETA
20069-00686 BARRENETXE BASERRIA
20069-00687 IGARA BIDEA ZABORTEGIA
20069-00688 OTAÑO BASERRIKO HONDAKINDEGIA
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20069-00689 MIRAMONGO ZABORTEGIA
20069-00690 ZAMARRA BASERRIKO ZABORTEGIA
20069-00691 AIZMENDI ZABORTEGIA
20069-00692 CINCUENTENARIO HARROBIKO ISURKETA GUNEA
20069-00693 VASCALTEX
20069-00694 MOLINAO FUTBOL ZELAIKO ZABORTEGIA
20069-00695 ARTXIPI ZABORTEGIA
20069-00696 TOLARE BETELANA
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3. ERANSKINA

“HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKOR BERRIA LANTZEKO DONOSTIAKO
UDALERRIKO (GIPUZKOA) ARRISKUEI BURUZKO TXOSTENA”REN KOPIA,

EUSKO JAURLARITZAKO HERRIZAINGO SAILAREN LARRIALDIEI
AURREGITEKO ZUZENDARITZAK 2007KO IRAILEAN JAULKITAKO ARRISKUEN

MAPA BARNE.





HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKOR

BERRIA LANTZEKO DONOSTIAKO

(GIPUZKOA) UDALERRIKO ARRISKUEI

BURUZKO TXOSTENA

DEPARTAMENTO DE INTERIOR
Viceconsejería de Interior
Dirección de Atención de Emergencias

HERRIZAINGO SAILA
Herrizaingo Sailburuordetza
Larrialdiei Aurregiteko Zuzendaritza



AURKIBIDEA

DONOSTIAKO (GIPUZKOA) UDALERRIKO ARRISKUEI BURUZKO TXOSTENA

1.-  SARRERA

2007ko uztailaren 31n, Donostiako (Gipuzkoa) Udalak udalerrian dauden babes zibileko

arriskuen analisiari buruzko informazioa eskatu zion Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Sailaren

Larrialdiei Aurregiteko Zuzendaritza honi, betiere 9/2006 Legean(1) eta 3/1998 Legean(2)

xedatzen denaren arabera. Informazio hori udalerriko Hiri Antolamenduko Plan Orokor

berriaren idazketan aintzat hartzea da xedea.

Larrialdiei Aurregiteko Zuzendaritza larrialdien kudeaketari buruzko apirilaren 3ko 1/1996

Legearen eta haren araudi osagarriaren ondoriozko Herrizaingo Sailaren helburuak eta

eskumenak gauzatzeaz eta betetzeaz arduratzen da. Horretarako, Euskal Autonomia

Erkidegoan dauden hondamendi, zorigaitz eta arrisku larrietako egoerei aurre egiteko Eusko

Jaurlaritzaren eskumena diren babes zibileko planak landu ditu. Ildo horretan, plan orokorren

edo berezien mende dauden babes zibilaren berezko arriskuen inbentarioa eta mapa landu

ditu.

Ekainaren 24ko 153/1997 Dekretuak onartutako(3) Euskal Autonomia Erkidegoko babes

zibileko planean (LABI) xedatutakoaren arabera, arriskuak identifikatzearen emaitzak eta

arriskuen inbentarioa eta mapak lurraldearen antolamenduan eskumena duten organoei

helaraziko zaizkie. Lurralde-antolamenduko tresnak lantzean, bideratzean eta onartzean,

arriskuei buruzko informazioa aintzat har dezaten lortu nahi da. Era berean, Larrialdiei

Aurregiteko Zuzendaritzak beste agintaritza batzuen informazioa helaraztea aurreikusten da,

hala nola hirigintza-agintaritzena, orotariko administrazio-prozeduretan arriskuen edo

zorigaitzen aurrean segurtasunaren alorreko alderdiak hobetzen laguntzeko.

Bestalde, eta LABIrekin bat eginik, babes zibileko udal-planek honako alderdi hauek, besteak

beste, hartu beharko dituzte barnean: Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrietan larrialdiko

egoerak eragin ditzaketen arriskuen identifikazioa eta analisia; arrisku-baldintzak saihesteko

edo murrizteko neurrien definizioa; arriskuen analisiaren eta hiri-plangintzaren emaitzen arteko

                                                          
(1) Apirilaren 28ko Legea, zenbait plan eta programak ingurumenaren gainean duten eraginaren ebaluazioari buruzkoa.
(2) Otsailaren 27ko 3/1998 Legea, Euskal Herriko Ingurumena Babesteari buruzkoa.
(3) 153/1997 Dekretua, ekainaren 24koa, "Larrialdiei aurregiteko bidea-LABI" deritzan Euskadiko Herri Babeseko Plana

onartzen duen eta larrialdiei aurre egiteko euskal sistemak dituen integrazio-bideak arautzen dituena.



adostasunari buruzko azterketa.  Ildo horretan, Donostiako Udalak(1) babes zibileko udal-plana

du, eta Euskadiko Babes Zibileko Batzordeak homologatu du.  Horretarako, igortzen den

informazioak baliagarria izan beharko du udalerrian dauden babes zibileko arriskuei buruzko

informazioa alderatzeko, osatzeko eta/edo eguneratzeko.

Azaldutakoa abiapuntu izanik, eta kontsultaren izaera kontuan izanik, eskatzen den

informazioa emango da, baina aurretik bi alderdi garrantzitsu zehaztu beharko dira:

 Lehenik, eskaintzen den babes zibileko arriskuei buruzko informazioa Eusko

Jaurlaritzak onartutako babes zibileko lurralde-planen eta plan berezien

aurreikuspenetan aintzat hartutako arriskuetara mugatzen da, eta ez kultura-ondarea

eta ingurune naturala babesteko ingurumen-baldintzatzaileei buruzko beste alderdi

batzuetara edo hemen mugatutako esparruaz kanpokoetara.

 Bigarren, ondoren gaineratzen den edukiak –informatzaileak eta plangintza idaztearen

aurretiazkoak– ez ditu aurretik baloratzen Larrialdiei Aurregiteko Zuzendaritzak

alegazioetan edo kontsultetan eman behar dituen iritzi, balorazio edo oharrak.

Idatzitako edo garatutako dokumentuetan oinarrituta, plangintza onartzeko prozeduran

plantea daitezkeen alegazioak edo kontsultak izango dira.

2.- DONOSTIAKO UDALERRIKO ARRISKUEN ANALISIA

2.1. Urpean geratzeko arriskuak

Uren Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 20ko 1/2001 Errege Dekretuak 23.

artikuluan ezartzen duen moduan, Espainiako Plan Hidrologiko Nazionalak eta Arroko Plan

Hidrologikoek ezartzen dituzten zehaztapenen arabera egin beharko da Euskal Autonomia

Erkidegoko baliabide hidraulikoen plangintza.

Arroko Plan Hidrologikoek uholdeen prebentzio koherenteari dagozkion zehaztapenak hartuko

dituzte barnean, eta, hala, urpean geratzeko egon daitezkeen arriskuak murriztu nahi dira.

Kasu horretan daude III. Iparraldeko Plan Hidrologikoaren ondoriozkoak.

Bestalde, Ibaien eta Erreken Ertzak antolatzeko Lurraldearen Arloko Planak garatu eta xehatu

egiten ditu Lurraldearen Antolamendurako Artezpideen honako irizpideak: “5.2. Ingurune

fisikoko elementuei eta prozesuei buruzko artezpide orokorrak” ataleko 5.2.D epigrafeko

                                                          
(1) ERABAKIA, 1998ko ekainaren 1ekoa, Larrialdiei Aurregiteko zuzendariarena, Herri Babeseko Udal Planen

zerrenda, hau da, Euskal Herriko Herri Babeseko Batzordeak homologatuena jakinarazteko dena



irizpidea eta lur gaineko urei buruzko “6.8. Ingurune fisikoaren antolamendu-kategoriak”

ataleko 6.8.7 epigrafeko irizpidea.

Honako azterlanak kontsultatu dira:

- Euskal Autonomia Erkidegoko Uholdeen Prebentziorako Plan Integrala, Eusko

Jaurlaritzako Garraio eta Herrilan Sailak garatua 1992an.

- Euskal Autonomia Erkidegoko hiriguneak urpean geratzeko arriskuari buruzko

azterlana (2001-2005), Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailaren Uren

Zuzendaritzak garatua.

Urumea eta Oiartzun ibaien urpean geratzeko Udalerriko eremuen orbanak zehaztuta daude

Euskal Autonomia Erkidegoko hiriguneak urpean geratzeko arriskuari buruzko

azterlanean (2001-2005).  Hala ere, komeni da ibaien eta erreken ibilguen hurbileko zonetan

plangintza gauzatzeko garaian urpean geratzeko arriskuari buruzko azterlana idaztea.

Oro har, eta laburpen gisa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaien eta Erreken Ertzak
antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren  atzerapen hidraulikoak errespetatuko dira, baita

III. Iparraldeko Plan Hidrologikoaren arauetan xedatutakoa eta Euskal Autonomia

Erkidegoko Plangintza Hidrologikoko Bulegoaren xedapen eta baldintzatzaile guztiak ere.

Bestalde, 1996ko otsaileko Arriskuaren Arteztarau Maparen arabera, Donostiako udalerriko

prezipitazioko isomaximoak eguneko 250 eta 350 mm artean daude 500 urteko birgertatze-aldi

baterako. Hori dela eta, drainatzeko obra guztiak diseinatzean, birgertatze-emariekin lotzen

diren prezipitazioak hartuko dira kontuan.

Añarbeko urtegiaren presa ere hartuko da kontuan. Haren segurtasuna eta haustura izan

beharko dira aintzat hirigintzako eta industriako beste garapen batzuk ezartzeko prozesuan.

2. planoan gaineratu da –Donostiako udalerrian urpean geratzeko arriskuaren eta prezipitazio-

isomaximoen mapa–.

2.2.- Arrisku sismikoa

2006ko iraileko arrisku sismikoari aurre egiteko larrialdi-planaren zirriborroaren arabera,

Donostiako udalerri osoa V eta VI intentsitateko zonan dago 500 urteko birgertatze-aldi

baterako, eta oso zaila da VI maila gainditzea.  Edonola ere, udalerrian udal-mailako azterlan

xehatuagoak egin beharko dira, hala nola urrakortasunari buruzko azterlanak edo eraikin

berezien edo garrantzi bereziko eraikinen katalogazioari buruzko azterlanak, betiere fenomeno

sismiko baten aurreko prebentzioari dagokionez.



Gauzak horrela, eraikuntza berrietan lurrikaren kontrako eraikuntzen araua hartuko da kontuan

–zati orokorra eta eraikuntza (NCSR-02)–. Irailaren 27ko 997/2002 Errege Dekretu bidez

onartu zen.

3. planoan gaineratu da –Donostiako udalerriko arrisku sismikoaren mapa–.

2.3.- Basoak su hartzeko arriskua

Donostiako udalerrian basoak su hartzeko arriskua aztertzeko, honako faktoreak hartu dira

aintzat:

 Euskal Autonomia Erkidegoko landarediaren kartografia. Eusko Jaurlaritzako

Ingurumen Sailburuordetza. 2007.

 Euskal Autonomia Erkidegoko baso-erregaien eredua. Larrialdiei Aurregiteko

Zuzendaritza. 1999.

Baso-erregaien ereduak ezarritako sailkapena hiru eredutan edo multzotan antolatu da.

Erregaitasuna  landaredi-egitura baten barruan sua hedatzearekin dago lotuta.

Landaredi-unitate bakoitzari baso-erregaien eremuan dagokion eredua esleitu zaio.  Bi faktore

horien konbinazioaren ondoriozkoa da 5. planoa –Donostiako udalerriko sute-arriskuaren

mapa–.

Emaitza gisa lau arrisku-zona bereizi dira:

 Arriskurik gabezia: landaredi erruderal nitrofiloa duten zonei eta parke eta lorategiei

dagokiena.

 Arrisku txikia: larre eta belardi atlantikoei dagokiena.

 Arrisku ertaina: baso-berritzeei dagokiena.

 Arrisku handia: bertako basoko zonari dagokiona.

2.4.- Arrisku teknologikoak

Arrisku teknologikoak bi multzotan bildu dira:

A. Gai arriskutsuen garraioaren ondoriozko arriskua.

B. SEVESO II araudia.



A.- Gai arriskutsuen garraioa

Errepide bidezko gai arriskutsuen nazioarteko garraioari buruzko Europako akordioak (AR

2003) eta trenbide bidezko garraioaren erregelamenduak (RID 2003) ezartzen duten

esparruaren barruan, 1996ko martxoaren 1ean Errepidean eta trenbidean zeharreko gai

arriskutsuen garraioan istripu-arriskuei aurre egiteko babes zibileko plangintzako oinarrizko

arteztaraua onartzen duen 387/1996 Errege Dekretua eman zen argitara Estatu mailan.

Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan, eta Errege Dekretuaren testuinguruan, “Euskal

Autonomia Erkidegoan gai arriskutsuen garraioaren fluxu-mapak” landu ziren 1998an. 2005.

urtean eguneratu egin ziren.

2005eko “Euskal Autonomia Erkidegoan gai arriskutsuen garraioaren fluxu-mapen” azterketa

Euskal Autonomia Erkidegoaren administrazio-mugen barruan osorik edo zati batean

bideratzen diren errepideetan eta trenbideetan zehar egindako gai arriskutsuen garraio-

fluxuetan oinarritzen da.  Datuak 2003an bildu ziren.

Errepideen eta trenbideen bidezko gai arriskutsuen garraio-fluxuak abiapuntu izanik kalkulatu

da biztanleriarentzat eta ingurune naturalarentzat suposatzen duten arriskua. TRANSIT

ereduaren bitartez egin da kalkulua.

Honako bideak aztertu dira:

a) Donostiako udalerriko Mendebaldea-Ekialdea banda:

- A-8, Donostiako hirigunea inguratzen duen bandan.  Urtean gai arriskutsuko 380.000-

980.000 tonako fluxua du tarte osoan.  Arrisku handiko gisa finkatu da.

- Hiriko iparraldeko zeharbidea, N-I errepidearekiko konexioa duena.  Oso arrisku txikiko

gisa zehaztu da, eta urtean gai arriskutsuko 10.000-50.000 tona inguruko fluxua du.

b) Iparraldea-Hegoaldea banda:

- N-I errepidea, A-8 autobiarekiko konektatzeko bi adarretan. Banda hori oso arrisku

txikiko gisa zehaztu da, eta urtean gai arriskutsuko 0-10.000 tona inguruko fluxua du.

c) Madril-Irun trenbidea.

- Donostia-Irun lotunea.  Arrisku ertaineko gisa zehaztu da, eta urtean gai arriskutsuko

143.500 eta 150.000 tona arteko fluxua du.

Mendebaldea-Ekialdea eta Iparraldea-Hegoaldea errepide-bandak definitu ostean, jasandako

gai arriskutsuen fluxuaren arabera katalogatuko dira:



- A-8:

ADR klasea Deskribapena Tona/urte
1. klasea Gai eta objektu leherkorrak 50 baino gutxiago
2. klasea Gasak 12.000 - 30.000
3. klasea Gai likido sukoiak 120.000 - 280.000

4.1. klasea Gai solido sukoiak 2.930 - 9.300
4.2. klasea Bat-batean su hartu dezaketen gaiak 189 - 843
5.1. klasea Gai erregarriak 13.900 - 29.200
5.2. klasea Peroxido organikoak 710 - 2.200
6.1. klasea Gai toxikoak 2.000 - 8.700
8. klasea Gai korrosiboak 60.000 - 134.000
9. klasea Askotariko gai eta objektu arriskutsuak 109.000 - 327.000

ONU zk. Deskribapena Tona/urte
1005 Amoniako anhidroa, tangak 570 - 1.730
1017 Kloroa 50 baino gutxiago
1073 Oxigeno likidoa 1.000 baino gutxiago
1202 Gasolioak 110.000 - 230.000
1203 Gasolinak 7.000 - 23.000
1263 Pintura, pi >21 4.200 - 16.500
1300 Trementina-suzedaneoa 6.000 - 24.000
1547 Anilina 2.820 - 6.900
1789 Azido klorhidrikoa 300 - 1.900
1824 Sodio-hidroxidoa (disoluzioa) 9.200 - 27.300
1830 Azido sulfurikoa 30.000 - 195.000
1846 Sosa-lixiba 4.330 - 6.690
1942 Amonio-nitrato solidoa 5.000 - 8.460
1965 Petrolio-gas likidotua 7.600 - 10.200
2067 NA bidezko ongarritzeak 1.500 baino gutxiago
2078 Diisozianato 2-4, tolueno 1.570 - 2.400
3257 Lik. sukoiak, su hartu baino t. txikiagoan 101.000 - 321.000

- GI zeharbidea, N-I errepidearekiko konexioa duena:

ADR klasea Deskribapena Tona/urte
2. klasea Gasak 1.000 baino gutxiago
3. klasea Gai likido sukoiak 20.000 - 120.000

5.1. klasea Gai erregarriak 200 baino gutxiago
6.1. klasea Gai toxikoak 100 baino gutxiago
8. klasea Gai korrosiboak 13.000 - 28.200
9. klasea Askotariko gai eta objektu arriskutsuak 1.000 baino gutxiago



ONU zk. Deskribapena Tona/urte
1202 Gasolioak 10.000 baino gutxiago
1203 Gasolinak 7.000 - 23.000
1263 Pintura, pi >21 800 - 4.200
1300 Trementina-suzedaneoa 600 baino gutxiago
1789 Azido klorhidrikoa 300 baino gutxiago
1824 Sodio-hidroxidoa (disoluzioa) 400 - 2.400
1830 Azido sulfurikoa 7.000 - 30.000
1846 Sosa-lixiba 2.200 baino gutxiago
1942 Amonio-nitrato solidoa 2.000 baino gutxiago
1965 Petrolio-gas likidotua 2.600 baino gutxiago
2067 NA bidezko ongarritzeak 1.500 baino gutxiago
3257 Lik. sukoiak, su hartu baino t. txikiagoan 1.000 baino gutxiago

Ondoren jasandako gai arriskutsuen fluxuaren arabera katalogatu dira:

- N-I errepidea, A-8 autobidearekin lotzeko adarrak:

ADR klasea Deskribapena Tona/urte
2. klasea Gasak 1.000 - 12.000
3. klasea Gai likido sukoiak 20.000 - 120.000

4.1. klasea Gai solido sukoiak 110 - 880
4.2. klasea Bat-batean su hartu dezaketen gaiak 33 - 189
5.1. klasea Gai erregarriak 1.900 - 5.900
5.2. klasea Peroxido organikoak 710 - 2.200
6.1. klasea Gai toxikoak 2.000 - 8.700
8. klasea Gai korrosiboak 13.000 - 28.000
9. klasea Askotariko gai eta objektu arriskutsuak 2.000 - 22.000

ONU zk. Deskribapena Tona/urte
1202 Gasolioak 40.000 - 110.000
1203 Gasolinak 7.000 - 23.000
1263 Pintura, pi >21 4.200 - 16.500
1300 Trementina-suzedaneoa 6000 - 24.000
1547 Anilina 2.820 - 6.900
1789 Azido klorhidrikoa 7.500 - 23.200
1824 Sodio-hidroxidoa (disoluzioa) 400 - 2.400
1830 Azido sulfurikoa 2.000 - 7.000
1942 Amonio-nitrato solidoa 2.000 baino gutxiago
1965 Petrolio-gas likidotua 2.600 baino gutxiago
2067 NA bidezko ongarritzeak 1.500 baino gutxiago
2078 Diisozianato 2-4, tolueno 780 - 1.570
3257 Lik. sukoiak, su hartu baino t. txikiagoan 1.000 - 7.000



Bestalde, Donostiako udalerrian trenbidean zehar garraiatzen diren gai arriskutsuen fluxuak

oso handiak dira, Donostiako geltokia Frantzia eta Espainiako konexioaren lotunea baita.

Arrisku ertaineko gisa zehaztu da, eta urtean gai arriskutsuko 143.500 eta 150.000 tona arteko

fluxua du. Jardun-zona aipatutako trenbidearen linearen eraginpean dago. Ondoren,

merkantzien mota eta kopuruak zehaztu dira:

- Donostia-Irun trenbide-ibilbidea:

ADR klasea Deskribapena Tona/urte
2. klasea Gasak 40.000 - 50.000
3. klasea Gai likido sukoiak 100 - 1.000
8. klasea Gai korrosiboak 1.000 - 33.000
9. klasea Askotariko gai eta objektu arriskutsuak 2.500 - 4.000

5.1. klasea Gai erregarriak 30.000 - 33.300
6.1. klasea Gai toxikoak 38.900 - 48.100

ONU zk. Deskribapena Tona/urte
1005 Amoniako anhidroa, tangak 7.800 - 7.950
1079 Propilenoa 1.000 - 1.040
1086 Binilo-kloruroa 36.000 - 36.100
2067 NA bidezko ongarritzeak 2010 - 2.450
2078 Diisozianato 2-4, tolueno 2.000 - 7.000
2785 4-tiopentanala 31.000 - 31.200

Donostiako udalerriko gai arriskutsuen mota eta kopuruak aztertu ondoren, honako planoak

egin dira:

- 6. planoa: Errepidean zeharreko merkantzia arriskutsuen arrisku-mapa.

- 7. planoa: Trenbidean zeharreko merkantzia arriskutsuen arrisku-mapa.

Aztertutako azpiegituren bi aldeetara 600 metroko linea bat marraztu da. Istripua gertatuz

gero, egoera desegokietan esku hartzeko zona izango da, betiere Eusko Jaurlaritzaren

Herrizaingo Sailak 2001ean argitara emandako gai arriskutsuak tartean dauden istripuen

kasuan esku hartzeko fitxen gomendioaren arabera.

Gomendio horiek gai arriskutsuak tartean dauden istripuetan esku hartzeko Estatu-mailako,

Europako eta, batez ere, Ameriketako Estatu Batuetako gida nagusietan oinarrituta daude.

Arrisku hori aztertzeko garaian, Donostiako udalerriko larrialdi-planera jo beharko da,

bertan jasotzen baitira udalerri honetan arriskuaren alderdi zehatzak.



B.- SEVESO II araudia.

Seveso arteztaraua uztailaren 16ko 1254/99 Errege Dekretu bidez eta otsailaren 4ko 119/2005

Errege Dekretu bidez txertatu zen bertako esparru juridikora –119/2005 Errege Dekretuak

aurreko uztailaren 16ko 1254/1999 Errege Dekretua aldatzen du–.

Arau horrek prebentzio-neurriak ez ezik, istripuen aurrean erantzuteko ahalmena ere hobetu

nahi du. Arau horri jarraituz, zonan ez dago SEVESO II araudiaren mende dagoen enpresarik,

baina Donostiako udalerritik oso hurbil dauden arriskuko enpresak kartografian islatu dira.

2.5.- Laburpen-mapa

Laburpen-mapa landu da (8. mapa), eta bertan Donostiako udalerrian indarrean dagoen

lurzoruen erabilerei buruzko sailkapenean (Udalplan 2006) hauteman diren arrisku nagusiak

txertatu dira, informazio ondorioetarako besterik ez bada ere:

- Su hartzeko arrisku handia.

- 24 orduko gehieneko prezipitazioaren isolineak.

- 500 urteko birgertatze-aldiko ur-goraldia.

- Gai arriskutsuen garraioa.

3.- OINARRI IZAN DEN DOKUMENTAZIO TEKNIKOA ETA JURIDIKOA

Babes zibilari eta larrialdien arretari buruzko araudia:

• 1/1996 Legea, apirilaren 3koa, larrialdiak kudeatzen dituena. EHAA, 1996ko apirilaren

22a, 77 zk.

• 153/1997 Dekretua, ekainaren 24koa, «Larrialdiei Aurregiteko Bidea-LABI» deritzan

Euskadiko Herri Babeseko Plana onartzen duena eta larrialdiei aurre egiteko euskal

sistemak dituen integrazio-bideak arautzen dituena (Euskal Herriko Agintaritzaren

Aldizkariaren 1997ko uztailaren 21a).

• 34/2001 Dekretua, otsailaren 20koa, istripu larrietan gai arriskutsuak tarteko direnean

sortzen diren arriskuak kontrolatzeko neurrien gain eskumena daukaten Autonomia

Erkidegoko organoak zeintzuk diren adierazten duena (EHAA 2.3, zuz. 2001.4.9).



• Agindua, 2006ko ekainaren 15ekoa, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena,

substantzia arriskutsuek esku hartzen duten istripu larrien prebentzioarekin zerikusia

duten dokumentazioari, ebaluazioari eta ikuskatzeei buruzkoa (EHAA, 2006-7-12)

• 10/2001 Ebazpena, abuztuaren 1ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko errepideez eta

trenbideez salerosgai arriskutsuak garraiatzeak dakarren arriskua dela-eta sor

daitezkeen larrialdiei aurre egiteko Plan Berezia onartzen duen Jaurlaritzaren

Kontseiluaren Erabakia argitaratzea xedatzen duena (EHAA, 2001eko irailaren 28koa,

189 zk.)

• 15/1999 Ebazpena, ekainaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Uholdeen

Ziozko Larrialdiko Plan Berezia onartzen duen Jaurlaritzaren Kontseiluaren erabakia

argitaratzen duena (EHAA, 1999ko abuztuaren 12koa, 153 zk.)

• 5/1998 Ebazpena, martxoaren 2koa.  Jaurlaritzaren Kontseiluaren 1998ko otsailaren

3ko erabakia, Euskal Autonomia Erkidegoko baso-suteetarako larrialdi plana onesten

duena, EHAA, 1998ko martxoaren 23koa, 55 zk.

Babes zibileko estatuko araudia:

• 2/1985 Legea, urtarrilaren 21ekoa, babes zibilari buruzkoa. BOE, 22 zk., 1985eko

urtarrilaren 25ekoa)

• 407/1992 Errege Dekretua, apirilaren 24koa, babes zibileko oinarrizko araua onartzen

duena (BOE, 105 zk., 1992ko maiatzaren 1ekoa)

• 1254/1999 Errege Dekretua, uztailaren 16koa, gai arriskutsuek esku hartzen duten

istripu larrien berezko arriskuak kontrolatzeko neurriak onartzen dituena, otsailaren

4ko 119/2005 Errege Dekretuak eta uztailaren 29ko 948/2005 Errege Dekretuak

aldatua.

• 1196/2003 Errege Dekretua, irailaren 19koa, gai arriskutsuek esku hartzen duten

istripu larrien arriskuen aurrean kontrol eta plangintzarako babes zibileko oinarrizko

arteztaraua onartzen duena. BOE, 242 zk., urriaren 9koa.

• 1254/1999 Errege Dekretuaren aldaketa, uztailaren 16koa, gai arriskutsuek esku

hartzen duten istripu larrien berezko arriskuak kontrolatzeko neurriak onartzen

dituena.

• 387/1996 Errege Dekretua, martxoaren 1ekoa, errepidean eta trenbidean zeharreko

gai arriskutsuen garraioan istripuen arriskuari aurre egiteko babes zibileko

plangintzako oinarrizko arteztaraua onartzen duena. Ebazpena, 1994ko uztailaren

4koa (erref. 94/16738), eta 407/1992 Errege Dekretua, apirilaren 24koa, babes zibilari

buruzko urtarrilaren 21eko 2/1985 Legearen 8. artikuluan aurreikusten den babes

zibileko oinarrizko araua onartu duena (BOE, 071 zk., 1996ko martxoaren 22koa)



• Ebazpena, 1996ko otsailaren 21ekoa, Estatuko Barne Idazkaritzarena, sumendi-

arriskuari aurre egiteko babes zibileko plangintzaren oinarrizko arteztaraua onartzen

duen Ministro Kontseiluaren  erabakia argitara ematea xedatzen duena (BOE, 055

zk., 1996ko martxoaren 4koa)

• Agindua, 1993ko apirilaren 2koa, basoak su hartzeko arriskuari aurre egiteko babes

zibileko plangintzaren oinarrizko arteztaraua onartzeko Ministro Kontseiluaren

erabakia onartzen duena (BOE, 90 zk., 1993ko apirilaren 15ekoa)

Beste arau batzuk

• 3/1994 Foru Araua, ekainaren 2koa, mendiei eta espazio natural babestuen

administraziori buruzkoa (BAO, 123 zk., 1994ko ekainaren 28koa).

• 415/1998 Dekretua, abenduaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaien eta

Erreken Ertzak antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana (isurialde kantauriarra) behin

betiko onartzen duena (EHAA, 1999ko otsailaren 18koa).

• 160/2004 Dekretua, uztailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Inguru Hezeak

babesteko eta antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onartzen duena

(EHAA, 2004ko azaroaren 19koa)

Bestelako dokumentazio teknikoa

• Euskal Autonomia Erkidegoko hiriguneak urpean geratzeko arriskuari buruzko

azterlanak Uren Zuzendaritza 2001-2005

• Emergency Response Guidebook U.S. Department of Transportation.

• Gai arriskutsuak tartean dauden istripuen aurrean esku hartzeko fitxak. Larrialdiei

Aurregiteko Zuzendaritza, 2001.

• Euskal Autonomia Erkidegoan merkantzia arriskutsuen garraioaren fluxu-mapak

eguneratzea. Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herrilan Saila, 2005.

4.- PLANIMETRIA





DONOSTIAKO HAPO.   “1.2 INGURUMEN IRAUNKORTASUNARI BURUZKO TXOSTENA” DOK.
Testu Bategina (Behin betiko onarpena: 2010/06/25)

PLAN OROKORRAREN BULEGOA

OFICINA DEL PLAN GENERAL

4. ERANSKINA.

-A-
URAREN EUSKAL AGENTZIAREN 2009KO URRIAREN 7KO

TXOSTENAREN KOPIA

-B.-
LURRALDEAREN ANTOLAMENDURAKO ZUZENDARITZAREN 2009KO

URRIAREN 9KO TXOSTENAREN KOPIA





















































































































DONOSTIAKO HAPO.   “1.2 INGURUMEN IRAUNKORTASUNARI BURUZKO TXOSTENA” DOK.
Testu Bategina (Behin betiko onarpena: 2010/06/25)

PLAN OROKORRAREN BULEGOA

OFICINA DEL PLAN GENERAL

5. ERANSKINA

KOSTAREN ETA ITSASOAREN IRAUNKORTASUNEKO ZUZENDARITZA
NAGUSIAREN 2009KO IRAILAREN 23KO TXOSTENAREN KOPIA

















DONOSTIAKO HAPO.   “1.2 INGURUMEN IRAUNKORTASUNARI BURUZKO TXOSTENA” DOK.
Testu Bategina (Behin betiko onarpena: 2010/06/25)

PLAN OROKORRAREN BULEGOA

OFICINA DEL PLAN GENERAL

6. ERANSKINA.

-A-
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIKO BIDE AZPIEGITURETAKO

DEPARTAMENTUAREN 2008KO UZTAILAREN 18KO TXOSTENAREN KOPIA

-B.-
EUSKO JAURLARITZAKO GARRAIO AZPIEGITURAREN ZUZENDARITZAREN

2009KO IRAILAREN 30EKO TXOSTENAREN KOPIA

-C.-
EUSKO JAURLARITZAKO GARRAIO ETA HERRILAN SAILBURUORDETZAREN

2009KO URRIAREN 8KO TXOSTENAREN KOPIA





























DONOSTIAKO HAPO.   “1.2 INGURUMEN IRAUNKORTASUNARI BURUZKO TXOSTENA” DOK.
Testu Bategina (Behin betiko onarpena: 2010/06/25)

PLAN OROKORRAREN BULEGOA

OFICINA DEL PLAN GENERAL

7. ERANSKINA

AGUAS DEL AÑARBE, SAk 2008KO MARTXOAREN 7AN JAULKI ZUEN
“DONOSTIAKO HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKOR BERRIAREN

INGURUAN BEHARREZKOAK DIREN AZPIEGITURA HIDRAULIKOEI BURUZKO
ETA BALIABIDE HIDRIKOAREN ERABILGARRITASUNARI BURUZKO

TXOSTENA”REN KOPIA
















