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MEMORIAREN 1. ERANSKINA
Ibarrako udalak Ibarrako Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren dokumentua eta ingurumeneraginaren baterako azterketa idazteko prozesuari jarraipena emateko jarraibideak zehazteko
2015eko martxoaren 31ko osoko bilkuran hartutako erabakia, udalaren hasierako onespena
jaso beharko duena eta jendaurrean jarri beharko dena.
MEMORIAREN 2. ERANSKINA
Eusko Jaurlaritzaren (Barne Saila) txostena, arriskuei buruzkoa.
MEMORIAREN 3. ERANSKINA
Zarataren Mapa eta Inpaktu Akustikoaren Azterketa.
MEMORIAREN 4. ERANSKINA
HAPOri lotutako Inpaktu Akustikoaren Azterketa.
MEMORIAREN 5. ERANSKINA
Kutsagarriak izan daitezkeen jarduerak dituzten kokalekuak.
MEMORIAREN 6. ERANSKINA
HAPOk euskararen erabileraren normalizazioan duen eraginaren ebaluazioa.
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SARRERA.
Xedea eta izapidetzea.

Ibarrako udalak 2004ko urtarrilaren 14ko osoko bilkuraren ebazpenaren bitartez plangintzako
Arau Subsidiarioak berrikusteko lanei ekitea erabaki zuen, Gipuzkoako Foru Aldundiak 1991ko
otsailaren 5ean hartutako ebazpenaren bitartez onartutakoak, zegokion prozesua abian jarrita.
Prozesua duela hamalau urte baino gehiago hasi zen, eta 2004ko maiatzean diagnostiko bat egin
zen; 2004ko abenduan plangintza-aurrerakin bat zehaztu zen, honako hauek osatutako taldeak
idatzitakoa: Mª Mar Sánchez Bermejo, Javier Telleria Elorz eta Rafael Poza Pinto arkitektoek, eta
Pilar del Valle abokatuak.Dokumentu horiek jendaurrean jarri ziren eta, horren ondorioz, 33
iradokizun-idazki aurkeztu ziren.
2005eko abenduaren 29an nahitaezko ingurumen-inpaktuaren aurretiko txostena egin zen, eta
2006an, talde idazlari hark Arau Subsidiario berrien dokumentua egin zuen hasierako onarpena
jaso zezan. Horretarako, kontuan hartu ziren aurkeztutako hainbat iradokizun eta udalak berak
adostutako irizpideak.Dokumentu hark, ordea, ez zuen adostasunik lortu, eta plangintza
orokorra berrikusteko prozesua eten egin zen.
Hala, 2008ko bukaeran, udalak beste talde bati eskatu zion udal-plangintza orokorraren
prestaketa teknikoa egiteko, Arkigest, S.L. Iskander Atutxa arkitektoak eta Carlos Sistiaga
abokatuak zuzendutakoari. Talde horrek berriro heldu zion prozesuari.
Hala, 2009ko azaroaren 24an, Plan Orokorraren idazketa gidatu behar duten irizpideak eta
helburuak berretsi zituen udalak, ordura arte egindako izapideetan eta xede horretarako
idatzitako laburpen-dokumentu berri batean oinarrituta.
Lanei jarraipena eman zitzaien 2010ean Hiri Antolamenduko Plan Orokor bat egin arte. Udalak
hasierako onespena eman zion urte bereko abenduaren 20an. Dokumentuak udalaren behinbehineko onespena ere jaso zuen 2011ko maiatzean, baina 2012ko apirileko ebazpenaren
bitartez haren izapidetzea etetea erabaki zen.
Prozesuak bere ingurumen-ebaluazio estrategikoa ere izan du, eta baita ingurumen-inpaktuaren
ebaluazio bateratuaren azterlana ere Haginpe, S.L. enpresak egindakoa, Reyes Monfort
biologoarekin lankidetzan; Ingurumen Organo eskudunak Ibarrako Hiri Antolamenduko Plan
Orokorraren ingurumen-inpaktuaren behin betiko txostena ere egin zuen, hainbat baldintzarekin.
2014ko etenaren ondoren, udalak prozesuarekin aurrera jarraitzea erabaki zuen, eta Santiago
Peñalba Garmendia eta Manu Arruabarrena Florez arkitektoek eta Mikel Iriondo Iturrioz
abokatuak zuzendutako taldearen esku utzi zuen prozesua amaitzea. Helburu horrekin, taldeak
egungo egoerara hurbiltzeko lehen dokumentu bat egin du testuinguru horretan, kontuaren
egoera aztertuta. Ibarrako hirigintza-etorkizuna orientatzeko eta zehazteko helburuarekin,
taldeak kontuan hartu beharreko hainbat aukera eta proposamen jaso ditu dokumentuan.
Udalak, aldi berean, Tokiko Agenda 21eko Ekintza Plana izapidetu du, Enea eta Ikertalde
enpresen ardurapean utzi duena. Planaren inguruan herritarrek parte hartzeko prozesua
antolatu du, Plan Orokorra egiteari dagokion Herritarrek Parte hartzeko Programarekin
koordinatuta.
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Horrela, Ibarrako HAPO idazteko prozesuari buruzko “kontuaren egoeraren eta proposamenen
adierazpenaren” dokumentuak, 2014ko irailean idatzitakoak, honako hauek jasotzen ditu:
udalerriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra idazteko prozesuari jarraipena emateko behar den
informazioaren laburpena, egoeraren diagnostiko eguneratua eta hainbat irtenbide eta
proposamenen zehaztapena, batzuk aurretik egindako dokumentuetan planteatutakoak, beste
batzuk hasierako onespena jaso berri duen Tolosako Eremu Funtzionaleko Lurralde Zatiko
Planean aurreikusitakoak, eta beste batzuk sortu-berriak.
Dokumentu horren xedea 2004an abian jarritako prozesua bideratzeko oinarri izatea baino ez da
izan; egungo egoerari buruz eta egoera horri aurre egiteko sortzen diren aukerei buruz
eztabaidatzea; eta plan bat zehazteko aukera emango duten oinarriak finkatzea, gero udalaren
hasierako onespena jaso beharko duena eta dagokion ingurumen-ebaluazioa izan beharko
duena.
2014ko irailean eta urrian zinegotzi eta udal-teknikarientzako hainbat saiotan udaletxean
aurkeztu ondoren, udalak, haren edukiaren inguruan herritarrek parte hartzeko prozesua jarri
zuen abian.
2014ko azaroaren 12an, 19an eta 26an eta abenduaren 9an, herritarrentzako hainbat bilera
egin ziren herriko kultura-etxean, dokumentua zabaltzeko eta herritarren ekarpenak sustatzeko
helburuarekin.
Bilera horietan jende ugari izan zen. Jendeak askotariko ikuspegien ekarpenak egin ditu,
jendearen parte-hartzeaz arduratu den laguntza teknikoak (Enea) abenduko eta urtarrileko
aktetan jaso dituenak.
Halaber, aldi horretan hainbat proposamen jaso ziren udaletxean udal-antolamenduari
dagokionez. Beste batzuen artean, Malkorrene-Eskuzarre inguruneari, Julian Gayarre kaleari,
Gurutzeaga eremuari eta Izaskunen pilotaleku bat egiteari buruzko ekimenak dira
aipagarrienak.
Aldi berean, harremanak izan dira beste Administrazio batzuekin, jarraitutako prozesuaren berri
emateko, hura aurrera eramateko jarraibideak balioesteko eta zenbait dokumenturen inguruan
izapidetzen ari diren proposamenak ezagutzeko, besteak beste, onartu berria den bizitegikuantifikazioari buruzko LAGen Aldaketa edo Tolosaldeko Lurralde Plan Partziala.
Hala, “kontuaren egoeraren eta proposamenen adierazpenaren” dokumentua udalak aztertu
zuen, eta Ibarrako Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren dokumentua eta ingurumeneraginaren ebaluazio bateratua idazteko jarraibideak zehazteko 2015eko martxoaren 31ko
udalbatzari bide eman zion, udalaren hasierako onespena jaso zezaten eta jendaurrean egon
zitezen.
Jarraibide horietatik abiatuta, 2016ko otsailean, Plan Orokorra izeneko dokumentua egin zen.
2016ko maiatzaren 26an hasierako onespena eman zitzaion udalaren osoko bilkuran, zegozkion
baldintzekin, hain zuzen ere, udal zerbitzu teknikoek egindako hirigintzako arau orokorren gaineko
zenbait birdoitzerekin.
Zerbitzu horiek, gehigarri gisa, Udalak Plan Orokorrari buruz egindako hizkuntza-inpaktuaren
ebaluazioaren azterketa erantsi zuten, apirilaren 7ko Euskadiko Toki Erakundeei buruzko
2/2016 Legean eta, bereziki, 7.7 artikuluan xedatutakoaren arabera.
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Aipaturiko onespena eta dokumentua 45 eguneko epean jendaurrean edukitzeko erabakia
prentsan eta 2016ko ekainaren 15eko 113 zenbakiko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu
ziren.
Udaletik igorritako dokumentazioaren arabera, jendaurrean edukitzeko epean hamalau (14)
alegazio-idazki aurkeztu etabehar bezala aztertuziren.
Udalak, bestalde, beste Administrazio batzuen txostenak eskatu zituen espedienteari buruz,
bakoitzaren eskumenen arabera, eta sektoreko lau txosten jasotzen dituzten bost idazki jaso
zituen. Gai hauek dira txosten horien xedea: telekomunikazioak, errepideak, kultura-ondarea
eta aireko zortasunak. Dagoeneko baloratu dira.
Prozesuan zehar harremanetan egon ziren udala eta URA. 2016ko azaroaren 2an Plan
Orokorrari buruzko lan-bilera egin zuten. Bilera hartan, udal-proiektuari buruzko iritzia azaldu
zuen URAk.
Halaber, Planaren hasierako onespenaren aurretik, txostena egiteko eskatu zitzaion Ingurumen
Organoari eta, honek, Planaren ingurumen-inpaktuaren atariko txosten berria egin du. Txostena
2016ko abuztuaren 4an jaso zen udaletxean eta bere edukia ere kontuan hartu da prozesuan.
Gainera, Herritarrek Parte-hartzeko Programarekin bat etorriz, udalak Plan Orokorraren
proposamena zabaldu zuen. Hala, beste ekimen batzuen artean, Planari buruz informatu eta
eztabaidatzeko bi hitzaldi egin ziren udaletxean bertan 2016ko ekainaren 28an eta 30ean,
euskaraz eta gaztelaniaz. Herritarrek parte hartu zuten hitzaldietan.
Udalak, bestalde, herritarren kontsultei erantzun zien, eta harremanetan jarri zen alegazioidazkiak izenpetu zituztenekin.Hori guztia irtenbide egokienak bilatzeko eta erantzun aproposak
aurkitzeko xedez egin da, interes publiko orokorrari eta udal-proiektuaren helburuei erreparatuz
beti ere.
Aldi berean, indarrean dauden Ibarrako Arau Subsidiarioen Aldaketa bat izapidetu da, hain
zuzen ere, Apatta-erreka esparruari buruz. Udalak behin-behinekoz onartu ondoren, EHLABren aldeko txostena ere jaso du eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluak behin
betiko onespena eman dio.
Hala, denbora horrek prozesua eta, ondorioz, udal-proiektua heltzen lagundu zuen,
proiektuaren bideragarritasun-baldintzak hobetuz.
Jendaurrean edukitzeko izapidea egin ondoren, Udalak eskatuta, egindako lanen jarraipenbatzordeetan proposatutako jarduera-lerroei erreparatuta prozesua behar duen heldutasunmailara iritsi zela iruditzen zitzaionean, 2017ko otsailean behar zen dokumentazio guztia idatzi
zen aurkeztutako alegazioak eta, Plan Orokorraren hasierako onespenaren ondoren, hura
izapidetzeko prozesuaren jarraipenean gertatutako guztia baloratzeko xedez.
Hala, 2017ko martxoaren 30eko osoko bilkuran, berriz ere aho batez, udalak behin-behinekoz
onetsi zuen Plan Orokorra prozesutik ondorioztatutako guztiarekin bat etorriz.
Ondoren, udalak Ingurumen Organoari eta EHLAB-ri igorri zien espedientea.
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Hala, Ingurumen Organoak ingurumen-inpaktuari buruzko behin betiko txostena egin zuen
2017ko irailaren 7ko datarekin, baldintza jakin batzuk ezarriz.
Halaber, EHLAB-ek zegokion txostena egin zuen 2017ko irailaren 20an, bere baldintzekin.
Txostenean sartu zituen Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzak, Eusko
Jaurlaritzako Etxebizitza Lehendakariordetzak, Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen
Zuzendaritzak, URA-Uraren Euskal Agentziak, Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak eta
Hegazkintza Zibilak egindako txostenak ere.
Hori guztia jaso eta txostenak aztertu eta aintzat hartu ondoren, 2017ko urriaren 30eko saioan,
udalak erantzuna eman zien aipatutako txosten eta baldintzei eta 2017ko azaroaren 27an
Gipuzkoako Foru Aldundira igorri zuen espedientea behin betiko onespena emateko xedez.
Espedientea aztertu ondoren, Diputatuen Kontseiluak Plan Orokorrari behin betiko onespena
ematea erabaki zuen 2018ko otsailaren 20an, dagokion ebazpenean ezarritako baldintzen eta
testu bategina idazteko errekerimenduaren kalterik gabe.Horren guztiaren arabera, dokumentu
hau da aipaturiko testu bategina eta erantzuna emango dio Arau Subsidiarioak berrikusteko
prozesuari, kontuan hartuz informazio eguneratua eta egindako diagnostikoa, horiei buruz
udalak eta herritarrek duten iritzia, irtenbide eta soluzioen analisia eta Tokiko Ekintza Planaren
inguruko udal-ekimenaren barruan gertatzen den guztia.
Ildo horretatik, hainbat irtenbide kontuan hartu ondoren, Plan Orokorraren proposamena
zehazten du berorren idazketak, hau da, udalerriaren etorkizun hurbileko proiektua.
Orain arte jarraitutako prozesuaren emaitza da Plana eta udalak eta Diputatuen Kontseiluak
berretsi beharko dute Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko eta indarrean sartzeko.
Dokumentu hori egiteko orduan, lanak zuzendu ditugunokin batera, taldea osatzen dutenek
lagundu duteeta baita Udaleko Zerbitzu Teknikoek eta Udalbatzak ere, dokumentuaren
garapenean izandako aurrerapenak pixkanaka-pixkanaka eta aldiro-aldiro ezagutuz eta berretsiz.
Diziplinazko testuinguruan formulatu da dokumentua. Lurralde Antolamenduaren esparruan,
Tolosako Eremu Funtzionaleko Lurralde Zatiko Plana (Tolosaldeko LZP) sustatu da, eta
testuinguru horretan, Ibarrako udalak alegazioak aurkeztu ditu.
Ibarrako udalaren jarraipenarekin eta gidaritzarekin formulatu da dokumentua, hurrengo
hamarkadarako udal-proiektutzat jotzen baitu Plan Orokorra.
Dokumentu honetan prozesutik ateratako guztia bategin da eta, bereziki, udalaren hasierako eta
behin-behineko onespenetatik, Ingurumen Organoaren eta EHLAB-ren behin betiko txostenetatik
eta arloko txostenetatik ondorioztatutako erabakiak eta baldintzak. Gainera, nahitaezko
ingurumen-ebaluazioa (memoriako 1.3 dokumentuan), nekazaritza-ebaluazioa (memoriako 1.3
dokumentuan) eta hizkuntza-inpaktuaren ebaluazioa (memoria honetako IV. eranskinean) dituzte.
Dokumentu honetan, gainera, aurkitutako akatsak zuzentzen dira. Horrez gain, Hiri Arau
Orokorren zenbait artikuluen idazketa zehazten da ere (34, 75 eta 148 artikuluak, hain zuzen).
Plana gazteleraz idatzi da eta euskarara itzuli da.
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I.2.- Lurralde-eremua eta bere eboluzioa
I.2.1.- Sarrera
Plan Orokorrak Ibarrako udalerri osoa du xede.Ibarra Uzturre mendiaren hegoaldeko magalean
dago, Zelai ibaia (Elduain eta Berastegi ere esaten zaiona) Oria ibaiarekin bat egitera doan
tokian; 504 hektareako azalera du, 79 m-ko kota baxueneko haranetik hasi, eta ia 700 m-ko
Zenteno eta Muñoki mendien gailurretaraino.
Eremuaren zenbakizko lehen erreferentzia horiek udalerriaren tamaina txikia eta bere topografia
berezi eta malkartsua adierazten dute, malda handiko eta hegoaldera orientatutako hegala
protagonista dutenak.
I.1 eta I.2 planoetan modu grafikoan identifikatzen da udalerriak Gipuzkoan eta Tolosaldean duen
kokapena, hurrenez hurren.
I.1 eta I.2 planoetan erakusten den bezala, udalerriak Tolosarekin eta Billabonarekin egiten du
muga iparraldean, Berrobi, Belauntza eta Leabururekin hegoaldean, Tolosarekin mendebaldean
eta Berastegirekin (Eldua) ekialdean; udalerriaren hiriguneak, Tolosako hirigunearekin batera,
Tolosako Eremu Funtzionalaren erdigunea osatzen du, udalerri txiki askok osatutako eskualdeko
hiri nagusi gisa.
Ibarran, bestalde, 2016ko urtarrilaren batean, udal-datuen arabera, 4.265 lagun bizi dira, Zelai
haranean kokatutako hirigunean bizi direnak gehienak. 2017ko abenduaren 31n, biztanle-kopurua
4.172r jaitsita zegoen, hein handi batean bizitegi-eskaintzarik ez egoteagatik, indarreko plangintza
agortzearen eta Plan Orokorra egiteko prozesu luzearen ondorioz.
Plan Orokorrak hartzen duen lurraldean, interes-gatazkak bateratu behar ditu, eta lehentasunak
zehaztu behar ditu berorrek hartzen duen denbora-mugan, interes publikoko gaiei erantzuna
emateko. Xede horretarako, sakon aztertu da lurralde hori.
I.2.2.- Lekua.Ikuspegi geografikoa eta historikoa.
Udalerria Zelai ibaiak zeharkatzen du ekialdetik mendebaldera, eta baita GI-2130 (TolosaBerastegi) errepideak ere.Bi elementu horiek hainbat zatitan banantzen dute udalerria eta, ibaiaren
ertzen eta errepidearen bi aldeen arteko harremana baldintzatzen dute eta, batzuetan, baita
oztopatu ere.Bestalde, hiri-garapen gehienak ibarrean ezarri dira (baita ibarraren aldamenean ere),
eta baita isolatuta ere, asentamenduaren zatiketa eta hiri-jarraitutasunaren falta are eta
nabarmenago eginez.
Udalerriaren zatirik handiena (% 88 inguru) landa-izaerakoa da.Ibai-ibarrean aprobetxamendu
intentsiboko baratzetarako eta/edo haztegitarako lurrak hiri-garapenekin nahasita egotea
berezitasun esanguratsuenetarikoa da, kontuan hartuta nekazaritza-balio handiko lurrak direla.
Bestalde, hiri-asentamenduen jarraitutasun-faltaren arrazoietako bat ere bada.
Hiri-eremutik kanpo, Zelai ibaiaren iparraldean, Uzturre mendiaren hegalean, udalerriak malda
handiak ditu, % 30etik gorako batez besteko aldapa dutenak. Izaskungo landa-asentamendua
salbuespena da.Hegoaldean, aldiz, Molpoido eta Egialde auzoetako mendi-hegalek malda
leunagoak dituzte.
Apatta Erreka industria-asentamendua ere hegoaldean dago, Tolosa eta Leaburu udalerrietan
hedatuta.

IBARRAKO HAPO
“1. MEMORIA” dok.
“1.1. HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUA ETA BERORREN GAUZATZEA JUSTIFIKATZEKO MEMORIA”
2018ko uztaileko Testu Bategina

-6-

Ibarra XIX. mende-hasieran (1802) sortu zen, beraz, udalerri "gaztea" da. Udalerriaren garapen
esanguratsuena “eztanda” moduan gertatu zen, 1960tik 1975era bitartean, hain zuzen ere, lanarrazoiengatik Gipuzkoara etorritako jendea hartu zuenean. Jendea San Ignazio, Gaiarre, Guridi,
edo Uzturre auzoetan jarri zen bizitzen… hasiera batean ia bizitegi-eskaintza soilik zutenetan (loauzoak).
Ondorengo irudian, Foru Aldundiaren 1954ko ortofototik ateratakoan, Zelai ibaiaren ibarrak Ibarran
zuen garapen-maila ikusten da.

IBARRA:1954ko ortofotoa (Gipuzkoako Foru Aldundia).
Lanketa propioa:Asentamenduen, ibai-ibilguen eta errepideen esanahia.

Baserri isolatuez gain, hiru asentamendu txiki baino ez zeuden garai hartan: San Bartolome
elizaren inguruan kokatutakoa, ibaiaren ezkerraldean; handik hurbil, Berastegiko errepidearen
aldamenean kokatutakoa; eta Berastegi eta Leaburuko errepideen bidegurutzean kokatutakoa,
hainbat industria eta, bereziki, paper-fabrika hartzen zituena.
Irudi hori, lehen aipaturiko 1960tik 1975era bitarteko garapenaren aurrekoa dena, egungo
egoerarekin alderatzeak argi eta garbi adierazten du harrezkero izan den aldaketa.Ohar horri
erreparatzea komeni da, gakoa baita ordutik hona oinordetzan hartutako eta konpondu gabeko
egoeraren diagnostikorako. Egoera hori orain arte egindako plangintza orokorreko bost
dokumentuak egiteko lanen testuinguruan hartu da kontuan, baina batean bakarrik lortu da behin
betiko onartzea, hainbat arazoren soluzioa airean utzi bada ere.Aurrerago aipatuko ditugu horiek.
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Lehen aipatutako ibarreko hiru asentamendu txiki eta independenteez gain, mendi-hegaletako eta
ibarreko baserri sakabanatuak 1954 baino lehenagokoak dira. Berariaz aipatzekoak dira ibarreko bi
eraikin berezi: San Bartolome eliza eta Azkue etxea. Azken hori XVI. mende-bukaeran hasi zen
eraikitzen.Horren aurretik bazen San Bartolomeri eskainitako lehen elizaren berri. Etxezarreta
baserriaren ondoan eraikita zegoen.
Horrela, Ibarrako egungo hirigunea 1960tik 1975era doazen hamabost eguneko epe laburrean
garatu dela esan daiteke. Modu independentean eraiki ziren, eragiketa isolatu gisa, Berastegiko
errepidearen aurreko eraikin batzuez gain, Guridi eta Gayarre auzoak, Uzturreren hegalean; San
Ignazio eta Uzturre auzoak ibarrean, Zelai ibaiaren ezkerraldean eta eskuin aldean, hurrenez
hurren.Garapen horiek jarraipena izan zuten hurrengo urteetan, baina motelago. Bizitegi-eraikin
isolatu batzuk eraiki ziren landa-ingurunean ere, batzuk Izaskungo ermitaren inguruan pilatuta, eta
baita Uzturre ikastola ere.Leaburuko eta Belauntzako errepideen aldamenean dauden industriagarapen batzuk ere urte horien emaitza dira.
Bestalde, garapen intentsibo horren ondoren, azken hiri-garapenak 1991eko Arau Subsidiarioen
egikaritzean egindakoak dira. Honako hauek dira, beste batzuen artean: espazio libreak
lehengoratzekoak, esaterako, botoi-fabrika zaharraren eremuko hiri-eraldaketan egindako eskuhartzea; Idoiagako paper-fabrika ohiaren lurretan bizitegi-eraikinak eginda Zelai ibaiaren eskuin
aldea berrantolatzekoak; Euskal Herria kalean egindako hainbat esku-hartze; Azkue auzoan
egindako esku-hartzea, ibaiaren ezkerraldean ibaiertzeko pasealekua eta bizitegi-garapen bat
antolatuz; Zaldunen, San Bartolome elizatik hurbil, egindako esku-hartzea, bizitegi-ehuna
antolatuz; eta lehen aipatutako Apatterrekako industria-lurzorua sortzeko esku-hartzea, udalaz
gaindiko ekimena dena, lehen fasea egikarituta eta bigarren fasearen egikaritzea hasita duena.
Aldi berean, azken urte hauetan, hirigunea berrurbanizatzeko obra ugari ahalbidetu dira,
mugikortasun ez-motordunaren eta denentzako irisgarritasun-baldintzen hobekuntzan eta espazio
publikoen antolamenduan arreta berezia jarriz; ekipamendu berriak herritarren zerbitzura (eskola,
anbulatorioa, kultur-etxea, udaletxea...); gainazaleko aparkalekuen antolamendua eta lur azpiko
aparkalekuen egikaritzea San Ignazio auzoan. Etxebizitza-eskaerari erantzunez udalaren azken
ekimenetako bat gazteei zuzenduta alokairu-erregimeneko 32 etxebizitza sustatzea izan
da.Berrikiago, 2015ean, San Bartolome plazaren zona bat estali da, euritik babestutako hiriespazio libre bat izateko helburuarekin.
Dokumentu honetako II.1 planoan Ibarrako udalerriko aireko irudi berri bat dago, udalerriaren
mugak eta toponimia, hirigunearen kokapena eta Izaskungo kokalekua identifikatzen
dituena.Eremu horiez gain, elementu esanguratsuenen toponimia ere jasotzen du (Zelai ibaia,
udaletxea, San Bartolome eliza eta plaza, Belabieta kiroldegia, Uzturre ikastola, ibarreko
baratze batzuk, Apatterrekako industrialdea, etab.).
Bestalde, ikusten da, 1960-1975 aldian Ibarran eraldaketa ikusgarria gertatu zen bezala, azken
zortzi urteetan garapena ia-ia gelditu egin dela, eta jarraitu beharreko ibilbidea zehaztuko duen
udal-proiektu baten eta proiektu hori martxan jarriko duen udal-buruzagitza baten premia
nabaritu da.Egoera hori grafikoki ere ikus daiteke 2014ko iraileko kontuaren egoeraren
dokumentuan.
I.2.3.- Biztanleria, etxebizitza eta jarduerak.
Ibarrak, seguruenik, bere ibar bereziari zor dio izena, ibar berezi horretan gauzatu baita bere
hiri-garapena azken berrehun urteetan.Nolanahi ere, hasieran landa-izaera zuen kokalekua da,
baserriz osatutakoa. Baserri horietako askok zutik irauten dute oraindik eta, zenbait kasutan,
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ibarreko ustiapenekin jarraitzen dute.XVI. mende-bukaeran eraikitako elizak, Zelai ibaia
zeharkatzen duen zubiaren ondoko ataurreetako urbanizazioak eta Zubiaurre, Donperu eta
Txontxo etxeek plaza bat eratu zuten bere garaian, garai hartako landa-kokaleku txikietan
ohikoa zena.
Harrezkero, une bakoitzean hartutako erabakiei erantzunez, bi eredu nabarmeni jarraituz egin
da Ibarraren eraikuntza: lehenengoa GI-2130 Berastegiko errepidearen aurrean (Euskal Herria
kalea) eraikitzea eta bigarrena poligono isolatu eta independenteak eraikitzea, batzuk ibarrean
(San Ignazio eta Uzturre) eta beste batzuk mendi-hegaletan (Gaiarre eta Guridi).
Ibarreko baratzeak (Ezeizaenea, Errekondoenea, Zume, Montes, Arane, Zaldune, Ibategi…)
babestekoa izan da erabili den irizpidea, eta emaitza lehendik dauden baratzeak, berotegiak eta
hazitokiak babestea izan da baina, aldi berean, hiri-egituraren arrastorik txikiena ere ez izatea,
hiri-bilberik ez izatea, elkargune irisgarririk ez izatea, hirigunea eta ibaia erlazionatzeko eta
integratzeko elementu nabarmenik ez izatea; eta horren ondorioz, mugikortasun-arloan eta,
bereziki, oinezkoen eta bizikletarien mugikortasun-arloan problematika argia izatea.
Kontu berezia da hori ere, gelditzea eta gogoan hartzea merezi duena.
Gauzak horrela, hiri-kokalekuak ez du nortasun unitariorik, ez duelako hiri-jarraitutasunik;
horrek lagundu egiten dio Ibarrari lo-hiriaren izaera izaten eta bere hiri-ingurunean elkarren
artean isolatutako eremuak izaten.Dena den, udalerria espazio libre publiko urbanizatuz eta
ekipamenduz hornitzeko udalak egindako ahaleginak egoera hori neurri batean zuzentzea lortu
du.
Nolanahi ere, ikusitako ahuleziak aukera gisa aurkezten dira.Orain arte gehien bat baratzeek
okupatutako espazioa babesteak soluzioak eskain ditzake ikusitako problematika konpontzeko,
baldin eta lehentasuntzat jotzen bada.
Ibarretik kanpo, bestalde, industria-kokalekuak egin dira, bai Molpoidon, GI-3212 Leaburuko
errepidearen ondoan, eta bai Okobion, GI-3211 Belauntzako errepidearen ondoan; eta oraindik
orain, Apatterrekan, sarbide zuzenarekin N-1etik GI-2130-A errepidean barrena; denak Zelai
ibaiaren hegoaldean.
Azkenik, udalerriak kokaleku isolatuak ere baditu, hasiera batean baserri sakabanatuak zirenak,
bai Zelai ibaiaren iparraldean eta bai hegoaldean. Baserri horien aldamenean etxebizitza
isolatuak eraiki dira, eta baita etxebizitza-blokeren bat ere, eta Izaskungo ermitaren inguruan
nolabaiteko eraikin-pilaketa sortu da. GI-3421 errepidetik iristen da auzora, eta aparkaleku
urbanizatu bat ere badu.
Biztanleriaren banaketari dagokionez, % 95 baino gehiago hirigunean bizi da. Udalerriko
etxebizitzen % 95,5 ere hirigunean dago.Izaskun eta Orietapea auzoetan 48 etxebizitza daude;
Molpoidon eta Egialden, bestalde, 32 etxebizitza daude; udalak emandako datuen arabera,
2014ko uztailari dagozkionak, 80 etxebizitza horietatik 15 hutsik daude, hau da, % 18,75.
Horiek horrela, etxebizitzako batez besteko okupazio-ratioa 2,53koa da hirigunean eta 3,01ekoa
landa-ingurunean. Etxebizitza okupatuko batez besteko indizea 2,55 biztanlekoa da, gutxi
gorabehera (Gipuzkoako batez bestekoa 2,51 biztanlekoa da etxebizitza okupatuko).Indize
baxua da, azken urte hauetan nabarmen murriztu dena, aurrerago azalduko den bezala.
Bestalde, udalak emandako 2014ko datuen arabera, etxebizitza hutsen kopurua 168 unitatekoa
bada ere, kopuru hori ez dator bat udalerrian benetan hutsik dauden etxebizitzekin, horietako
batzuk okupatuta daudelako, beste erabilera batzuekin, erroldatu gabeko biztanleekin edo baita
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beste mota bateko egoerekin ere.Dena den, kopuru hori udalerriko etxebizitza-parkearen % 9
baino ez da, oso esanguratsua ez den kopurua.Kopuru hori Tolosaldekoarekin (% 17) eta
Gipuzkoakoarekin (% 14,5) alderatzeko modukoa da.
Nabarmentzekoa da azken urte hauetan etxebizitza berriaren eskaintzarik ez izateak bi
fenomeno eragin dituela: bata positiboa, lehendik zegoen etxebizitza hutsa okupatzekoa;
bestea negatiboa udalerriarentzat, gero ikusiko den bezala, gazteek herritik alde egitekoa.
XX. mende-hasieran 725 biztanle zituen Ibarrak. Hiru lehen hamarkadetan hamar urtean
behingo % 9ko batez besteko erritmoan hazi zen, eta ondorengo hiru hamarkadetan hamar
urtean behingo % 16 eta % 20 arteko erritmoan.Hala, 1960ko biztanle-erroldaren arabera,
Ibarrak zuzenbidezko 1.541 biztanle zituen, beraz, 60 urte behar izan zituen biztanleria
bikoizteko.
Berez etengabea eta garrantzitsua zen hazkunde hori txiki geratu zen hirurogeiko hamarkadan
gertatu zenaren aurrean, izan ere, Ibarrako biztanle-kopurua bikoiztu eta 3.108 biztanleraino
iritsi zen. Aldameneko Tolosa hiribilduko biztanle-kopurua, bestalde, 2.392 biztanletan hazi zen,
hori % 15eko hazkundea besterik ez bazen ere.
Fenomeno horrek, fenomenoa gertatzeko moduarekin batera, lehen azaldu den bezala, goitik
behera aldatu zuen udalerriaren izaera epe labur horretan. Ibarrak, ordea, erantzun egin zien
une hartan sortu zitzaizkion erronkei eta Tolosaldera iritsitako etorkin asko hartu zituen. Horrek
eragina izan zuen alderdi soziologikoetan eta linguistikoetan, hirien eraketari lotuta egon ohi
direnetan, baina Ibarrak konpontzen jakin du, pixkanaka-pixkanaka.
Hazkundea ez zen geratu 1970ean, eta antzeko erritmoan jarraitu zuen hurrengo bosturtekoan,
1975ean 4.037 biztanlera iritsi zelarik. Logikaz, biztanleriaren gehikuntza-ehunekoa murrizten
joan zen.
1960-1975 aldian Ibarrara iritsi ziren etorkin gehienak Gaztela eta Extremadurakoak ziren, hau
da, gaztelaniaz hitz egiten zuten erkidegoetakoak.
Ondorengo urteetan biztanle-kopuruak gorako joerari eutsi zion eta 1981ean 4.392 biztanlera
iritsi zen eta 1986an 4.570era. Urte hartan joera alderantzikatzen hasi zen.
Hala, ondorengo hamabost urteetan biztanle-kopuruak behera egin du pixkanaka-pixkanaka,
2001ean 4.208 biztanlera iritsi arte. Azken 15 urte hauetan kopuru horren inguruan mantendu
da, bai Gipuzkoak eta bai Tolosak hazkunde esanguratsuak izan dituzten arren (ia % 5 eta % 7
baino gehiago, hurrenez hurren, 2001-2011 aldian).
2011ko erroldaren arabera, udalerriko biztanle-kopurua 4.229 biztanlekoa zen.
Bestalde, 2013ko urtarrilaren 1ean, Ibarrako Udal Erroldaren urteko berrikuspenari buruzko
EINen iturri ofizialak (abenduaren 20ko 1016/2013 ED) 4.268 biztanleko kopurua ematen du (%
51,4 gizonezkoak eta % 48,6 emakumeak); Bestalde, 2013ko abenduaren 31n, Udal Erroldako
datuen arabera, 4.257 biztanle zituen eta 2016ko urtarrilaren 1ean eguneratutako udaleko
datuen arabera, 4.265 biztanle.
Lehen esanda bezala, azken zazpi urte hauetan bizitegi-eskaintzarik ez egoteak eragin du
biztanle kopurua Tolosaldean antzeko ezaugarriak dituzten udalerrietan adina ez haztea. Hala
ere, esan behar da, eutsi egin diola azken 15 urte hauetan.
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Lehen adierazi den bezala, biztanle gehien hiribilduko hirigunean pilatzen dira (% 95,5), izan
ere, biztanleria sakabanatua ozta-ozta iristen da guztiaren % 4,5era.Egungo Egialde,
Izaskunburu, Molpoido eta Orietapea landa-auzoetan udalerriko biztanleen % 0,9, % 1,5, % 0,6
eta % 1,5 bizi da, hurrenez hurren.
Arestian azaldutako guztiak oso modu adierazgarrian erakusten du udalerriaren etorkizuna. 19601975 aldian aldaketa gogorra bizi ondoren, egoera egonkortu egin da eta, aldaketa haiek gainditu
ondoren, etorkizuneko erronka berriei aurre egin behar zaie behar adina integratutako
biztanleriarekin.
Dena den, arestian esandakotik kontuan izan behar da ekipamendutarako, etxebizitzatarako eta
industrialak ez diren hirugarren sektoreko garapen berrietarako lurzoru-eskaintza urria dela,
Tolosakoarekin eta, oro har, Gipuzkoakoarekin alderatuta, azken urte hauetan Ibarran ikusitako
portaera desberdinaren jatorria. Izan ere, Tolosak nahiz Gipuzkoak biztanle-kopurua handitu dute
eta Ibarrako gazteek, aldiz, udalerritik kanpo aurkitu dute etxebizitza eta bizilekua. Horregatik, esku
artean dugun Plan Orokorra idazteko testuinguruan, bai udalak eta bai herritarrek kontuan izan
dute hori guztia, Ibarrarako etorkizuneko proiektuari buruzko erabaki egokiak hartu ahal izateko.
Orain arteko informazioa, eta baita gero emango dena ere, Eustaten eta Eusko Jaurlaritzaren
biztanleriari buruzko datu estatistikoetan oinarrituta eta gaiari buruzko udal-informazioa gehituta
osatu da.
Bestalde, 2011ko erroldan jasotakoari erreparatuta, udalerriko etxebizitza-kopurua 1.847
unitatekoa da. Horietatik okupatuta daude bizitegi-erabilerekin 1.604. Horrek, etxebizitza okupatuko
2,64 biztanleko indizea ematen du, Gipuzkoako batez bestekoa baino handiagoa.Baina azken
datuen arabera, guztira 1.858 etxebizitza dira (ia-ia kopuru bera) eta 1.668 etxebizitza okupatuak
(dezentez gehiago). Etxebizitza okupatuko 2,55 biztanleko indizea ematen du horrek, udalak
emandako azken datuen arabera mantendu egiten dena. Lau urtetan soilik ia 0,1 puntu jaisteak ere
azken urte hauetan Ibarran zer gertatu den erakusten du: etxebizitza berrien eskaintzarik ez
egoteak hutsik zeudenak okupatzea eragin duela eta, ondorioz, lehen azaldu den bezala,
Gipuzkoakoa eta Tolosaldekoa baino etxebizitza hutsaren indize askoz txikiagoa duela Ibarrak.
Nolanahi ere, ratio horren eboluzioa nabarmena izan da 1960-1975 alditik aurrera. Ordutik hona
asko murriztu da ratioa, landa-izaerako gizartea hiritarragoa bihurtu delako eta familiaren tamaina
txikitu egin delako eta, ondorioz, herritarren eskaerari erantzuna emateko beste tipologia bateko
etxebizitzen premia sortu delako.
Hala, 1991n, indize hori etxebizitza okupatuko 3,02 biztanlera jaitsi zen, eta ondorengo 10 urteetan
0,30 puntu jaitsi zen (2,72 puntu 2001n), eta 0.08 puntu ondorengo 10 urteetan.Horrek erakusten
du etxebizitzen okupatzaileen batez besteko kopuruak jaisten jarraitzen duela eta, Gipuzkoan eta,
oro har, Europa osoan gertatzen ari dena ikusita, jaisten jarraituko duela aurreikusten dela. Izan
ere, familia-ereduen aniztasunak etxebizitza-unitate bakoitzaren murrizketa drastikoa dakar eta
gaur egun Ibarrak duena baino ratio txikiagoak dituzte.Nolanahi ere, etxebizitza okupatuko ratioa
2,55 biztanletan kokatu ondoren, datozen urteetan astiroago jaitsiko dela uste da, hori Plan
Orokorrean egiten den proposamenaren baitan ere egongo den arren.
Etxebizitzak okupatzeko moduan eta bizitzeko moduan izandako kultura-aldaketa garrantzitsu hori
izan da azken urteetan etxebizitzen gehikuntza biztanleriarena baino askoz handiagoa izatearen
arrazoia, Ibarran ikusten den bezala. 1991tik 2011ra bitartean biztanle-kopurua % 5 murriztu zen
eta etxebizitza okupatuen kopurua, aldiz, % 27 hazi.
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Orain arte azaldutako datuek, bestalde, bizitegi-erabilerarik ez duten etxebizitzak 2011ko
erroldan etxebizitza guztien % 13,16 direla erakusten dute, 2001ean ikusitakoaren antzeko
proportzioa (% 12,93) dena, baina 1991n ikusitako ratioa (% 14,73) baino baxuagoak
biak.Kopuruari dagokionez, 243 unitate dira, baina ezin da esan denak etxebizitza hutsak
direnik, horietako batzuek beste erabilera batzuk dituztelako edo erroldatu gabeko biztanleek
okupatzen dituztelako; baita beste mota bateko egoerak sortzen direlako ere (beste jarduera
batzuek okupatuta, birgaitze-lanetan edo horien premian, batez ere landa-ingurunean...).Udalak
emandako azken datuen arabera (2014ko uztaila), okupatu gabeko etxebizitza-kopurua
nabarmen txikiagoa da eta 168 unitatetan ebaluatu da, hau da dauden etxebizitza guztien
(1.858) % 9 gutxi gorabehera.
Lehen ere aipatu den bezala, kopuru hori ez da oso handitzat jotzen, etxebizitzak okupatzearen
onura orokorraren kalterik gabe; horregatik, uste da, udalerriko etxebizitza hutsetan esku
hartzeak ez duela eragingo etxebizitza-eskaintza efektibo garrantzitsurik.
Lehen hurbilketa orokor horren ondoren, datuek erakusten dute azken 15 urte hauetan,
birgaitutako etxebizitzak alde batera utzita, udalerrian 79 etxebizitza berri besterik ez direla
eraiki, urteko 5 etxebizitza. Hori oso eskaintza txikia da, eta emantzipatzeko adinean dauden
herriko biztanle batzuek bizitzen jartzeko beste herri bat aukeratzearen arrazoia.Etxebizitzaprodukzio horrek 1,25 etxebizitzako ratioa eragiten du mila biztanleko eta urteko, garapen
jasangarri baterako zentzuzkotzat eta propiotzat jo daitezkeen ratioekin alderatuta, 4 eta 6
etxebizitza artean mila biztanleko eta urteko, nahikoa ez dena.
Aurreko hamarkadan (1991-2001) gertatutakoa aztertzen badugu, 299 etxebizitza berri eraiki
zirela ikusiko dugu, hau da, 30 bat etxebizitza urteko eta, ondorioz, 7 etxebizitza inguruko ratioa
mila biztanleko eta urteko, lehen aipatu den erreferentziako balioa baino zerbait gehiago.
Azkenengo bi behaketa horiek, garapen berrietako etxebizitza berriak sortzeko udal-plangintzan
eskaintzarik ez egotean justifikazioa aurkitzeaz gain, krisiaren eraginari erantzuten dion egoera
bat adierazten dute.
Hori ikusita, eta bizitzen ari garen krisiak eragiten dituen ziurgabetasunen kalterik gabe,
plangintzak, azken urte hauetan ikusitako joera aldatzen lagundu dezaketen soluzioak bidera
ditzakeela egiaztatu da. Hori da, hain zuzen ere, Ibarrako udalak eta herritarrek markatutako
bidea, udalak abian jarri duen plangintza berrikusteko aukera justifikatzen duena.
Gaur egun ikusten da bizitegi-eskaintza hutsaren hurrengoa dela (indarreko Arau Subsidiarioak
ia % 100 egikarituta daude) eta, aldi berean, eskaria ere urria dela egungo egoeran, batez ere
finantzaketa lortzeko arazoengatik, baina dagoen premiaren kalterik gabe.
Ondorengo taulak deskribatzen du udalerriko etxebizitzaren egungo egoera:
ETXEBIZITZA
(udalerriko datuak 2014ko uztailean)
Kokapena

Udalerria
guztira

Etxebizitzak
guztira

Bizitegierabilerarik
gabeko
etxebizitzak

1.858

168

Biztanleak

Biztanleak/etx.
okupatuko

Bizitegierabilerarik
gabeko
etxebizitzen %

4.310

2,55

9,00
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Bestalde, adierazten da, landa-ingurunean, bai okupazio-maila eta bai etxebizitza hutsen
ehunekoa hirigunekoak baino handiagoak direla.
Sektore ekonomikoei eta jarduerei dagokienez, XIX. mendera arte, Ibarrako ekonomia-jarduera
nagusia landa-jarduera soila eta ingurunearekin zerikusia zuena izan zen, karobien eta
burdinolaren bat edo besteren salbuespenekin.Ordutik hona ezarri dira udalerrian hainbat industria,
esaterako, paper-fabrika edo botoi-fabrika, Zelai ibaiaren ibarrean, Tolosako hirigunetik hurbil; aldi
berean, horien ondoan baratze handiek jarraitzen dute nekazaritza-jarduera finkatuz.
Industrializazioa eta udalerrian eta ingurune hurbilean hark izan zuen garapena izan ziren etorkinak
erakartzearen eta Ibarra garatzearen arrazoia.
Denborak aurrera egin ahala, aurreneko industria-jarduera haiek zaharkitu egin ziren eta bide
eman zieten industria-ezarpen berriagoei eta, mende honetan, eskualde-mailako Apatterreka
eremuaren garapenari.Garapen horri esker, udalerriko balio erantsi gordinaren % 50 inguru hartzen
du industria-jarduerak.
Dinamika horrek, ibarreko berotegietan baratzeak, hazitokiak eta landaketak finkatzea
lehenestearekin batera, hiriguneko garapen berriek zaharkitutako aurreneko industria-kokaleku
haien lurzoruak okupatzea eragin du. Hala, haiek desagertu eta espazio libre, aparkaleku eta
ekipamendu (botoi-fabrika) bihurtu dira, batik bat bizitegi-izaerakoak diren auzoetan (Idoiaga eta
beste batzuk).
Halaber, azken urte hauetan hirugarren sektore garrantzitsua finkatu da, udalerriko balio erantsi
gordinaren % 40 inguru eragiten duena. Ekipamenduei eta merkataritza-jarduerari lotuta dago
gehien bat, Euskal Herria kalean du kokapen esanguratsuena eta herriko jendea nahiz Zelai
ibaiaren haraneko Ibarratik gorako jendea artatzen du, eta Ibarrako PERCO (Merkataritza
Biziberritzeko Plan Berezia, 2012koa) dokumentuan jendea erakartzeko aukera zabalagoak
aztertzen dira.Enea eta Ikertalde enpresek Ibarrako udalarentzako egindako azterlanen arabera,
2013an 63 merkataritza-establezimendu zeuden udalerrian. Kopuru garrantzitsua dela uste da eta,
krisiak krisi, azken bost urte hauetan beherakada txiki bat soilik egon da; dena den, lanpostu-galera
handiagoa izan da (% 20 ingurukoa) eta lokal huts asko daude.
Landa-jarduerak, bestalde, presentzia garrantzitsua izaten jarraitzen du udalerrian, hain zuzen ere
ibarreko laboreengatik, hazitokiengatik eta, batez ere, piperrengatik. Sektore horrek herriko
biztanleria aktiboaren zati txiki bat soilik hartzen du baina, hala eta guztiz ere, udalerriaren
identitate-seinalea da eta, ondorioz, zaindu beharreko aktiboa, beste sektore batzuetan ere eragina
izan dezakeena, esaterako, merkataritzan, ostalaritzan, etab.
Egungo krisi-egoeran, produkzio-sektore guztiak sustatzeko aukera da politika egokiena, eta
hirigintza-plangintzan baliabideak aurkitu behar dira norabide horretako jardunbideak errazteko.
Hala, Apatterrekaren garapenaren bigarren fasean industria-lurra prestatzen jarraitzea
etorkizuneko apustu gisa hartzen da eta, gainera, eskualde-izaera du eta udalaz gaindiko
konpromiso publikoena.Era berean, beste neurri batzuk ere proposa daitezke, PERCOren
proposamenen osagarriak, landa-garapenaren inguruan aztertzen ari direnen eta Tokiko Agenda
21en Ekintza Planaren testuinguruan formulatzen direnen osagarriak. Horiek guztiek bat egingo
dute helburu horren bilaketan, eta udalerrian enplegua sortzeko eta langabezia-tasa (% 15,8)
murrizten ahaleginduko dira, Gipuzkoako eta Tolosako batez bestekoa baino bi puntu handiagoa
dena, Enea eta Ikertalde enpresek egindako azterlanean ere jaso den bezala.Hain zuzen ere,
azterlan horren arabera, 2013an 323 langabe zeuden udalerrian, 2007an baino, hau da, krisia hasi
aurretik baino 201 gehiago.
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Egoera hori gainditzeko, Tolosaldea Garatzen eskualdeko agentziaren laguntza ere badu udalak.
2014ko irailean egindako dokumentuan aurki daiteke horrekin guztiarekin zerikusia duen
informazio osagarria.
I.3.-

Plangintza-aurrekariak.

Berrikusi beharreko plangintza-esparrua 1991ean behin betiko onartutako plangintzako Arau
Subsidiarioetan eta geroztik onartutako haren arau osagarrietan eta aldaketetan jasota dagoena
da.
Bestalde, Arau Subsidiarioen behin betiko onespena baldintzapean eman zela ikusten da, eta
hainbat zehaztapen kendu ere egin dira.Eskatzen ziren zehaztapenen norainokoa erakusteko
xedez, haietako batek espazio libreen sistema orokorrari dagokion lurzorua zehaztea eskatzen
zuela adierazten da.
Xedatutako baldintzak jaso behar zituen testu bategina ez da oraindik idatzi, baina planaren
araudia 1996an argitaratu zen.
Hortik hutsuneak etorri diren arren, Arau Subsidiarioak egikaritzen joan dira eta, gaur egun, ia
oso-osorik daude garatuta.
Aipatutako egikaritzea dela eta, Arau Subsidiarioen honako aldaketa hauek izapidetu eta onartu
dira:
1.- ARAU SUBSIDIARIOEN ALDAKETA UA8 eta UAC2 UNITATEEI DAGOKIENEZ.
Espedientea 1996ko otsailean onartu zen behin betiko, eta Euskal Herria kalean bizitegigarapen bat egiteko antolamendu xehatua eragin zuen. Bizitegi-garapena oso-osorik
egikaritu zen eta, egikaritze horren ondorioz, udalak, besteak beste, udaletxe berria
eraikitzeko lurzorua lortu zuen.
2.- ARAU SUBSIDIARIOEN ALDAKETA UA7 UNITATEAN. ZALDUNEKO LOTURA
Espedientea 1997ko otsailean onartu zen behin betiko, eta bizitegi-garapen bat egiteko
antolamendu xehatua eragin zuen Zaldunen, San Bartolome elizaren aldamenean, osoosorik egikaritu dena.
3.- ARAU SUBSIDIARIOEN ALDAKETA PR1 (Azkue) BIZITEGI-EREMUAN.
Espedientea 1996ko otsailean onartu zen behin betiko, eta Azkuen 116 etxebizitzako, denak
babes publikokoak, bizitegi-garapen bat egiteko antolamendu xehatua eragin zuen. Bizitegigarapena oso-osorik egikaritu zen eta, egikaritze horren ondorioz, udalak, besteak beste,
Berastegiko errepidetik eremurako sarbiderako lurzorua eta haren urbanizazioa lortu
zituen.Aldaketa horren ondorioz, Azkue baserria eta haren aldameneko lurzoru banandua
lurzoru urbanizaezin gisa sailkatu dira.
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4.- LURZORU URBANIZAEZINA ANTOLATZEKO ARAU OSAGARRIAK.
Espedientea 1997an onartu zen behin betiko, 1991ko behin betiko onarpena zela eta,
etenda geratu zen lurzoru urbanizaezinaren antolamendua arautuz.2004ko martxoan berriro
aldatu zen araudia.
5.- ARAU SUBSIDIARIOEN ALDAKETA M5 EREMUAN.
Espedientea 1998ko urtarrilean onartu zen behin betiko, eta bizitegi-bloke bat egiteko
antolamendu xehatua eragin zuen Zalduneko ekialdeko muturrean, dagoeneko egikaritu
dena.
6.- PI1 eta PI2 ARAU SUBSIDIARIOAK ETETEKO ERABAKIRA EGOKITZEA.
Espedientea 1998ko otsailean onartu zen behin betiko, eta aipaturiko industrialdeen
antolamendua eteteko erabakia, 1991ean hartutakoa, kentzeko aukera eman
zuen.Dokumentu horren ondorioz, berriro xedatu ziren eremu horiek mugatu eta antolatzeko
baldintzak.2001ean P.I.2 eremua handitu zen beste aldaketa baten bidez, eta eremurako
aurreikusitako garapena egikaritu egin zen.
7.- ARAU SUBSIDIARIOEN ALDAKETA APATTERREKAN ESKUALDE-IZAERAKO
INDUSTRIALDEA SORTZEKO.
Udalaz gaindiko ekimenari esker eta Leaburu eta Tolosako udalerri mugakideetako
lurzoruraino hedatuta, eskualde-izaerako industrialdea sortzea sustatu zen. 1999an
onartutako lehen plangintza-dokumentuaren, nahitaezko antolamendu- eta egikaritzedokumentuen eta horien ondorengo aldaketen ondorioz, osorik garatu zen lehen fasea
2000tik 2004ra bitartean.Duela gutxi eman zaio behin betiko onespena eremuaren
mendebaldean aurreikusitako garapenaren bigarren fasearen antolamenduaren aldaketari.
8.- ARAU SUBSIDIARIOEN ALDAKETA UA8 UNITATEAN.
Espedientea 2000ko urtarrilean onartu zen behin betiko, eta Euskal Herria kaleko Atari Eder
etxea berrantolatzeko baldintzak definitu ziren. Berrantolaketa garatu da dagoeneko.
9.- ARAU SUBSIDIARIOEN ALDAKETA ZUME BASERRIAREN EREMUAN.
Espedientea 2001eko otsailean onartu zen behin betiko, eta baserria zegoen tokian bizitegieraikin berri bat eta etxebizitza-bloke berri bat antolatu ziren, dagoeneko egikaritu direnak.
Xede horretarako, hiri-lurra gehitu da lehendik zeuden baratzeen kontura.Esku-hartze horren
garapenaren ondorioz, Gayarre-Argindegi eremurako irisgarritasun-baldintzak hobetu ziren.
10.- ARAU SUBSIDIARIOEN ALDAKETA OKOBIO EREMUAN.
Espedientea 1997ko otsailean onartu zen behin betiko, eta industria-garapen bat egiteko
antolamendu xehatua eragin zuen Belauntzarako errepidearen aldamenean, oso-osorik
egikaritu dena.

IBARRAKO HAPO
“1. MEMORIA” dok.
“1.1. HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUA ETA BERORREN GAUZATZEA JUSTIFIKATZEKO MEMORIA”
2018ko uztaileko Testu Bategina

-15-

11.- ARAU SUBSIDIARIOEN ALDAKETA UAU-11 UNITATEAN.
Espedientea 2005eko urrian onartu zen behin betiko, eta Euskal Herria kalean txandakako
bizitegi-garapen baten antolamendu xehatua eragin zuen. Bizitegi-garapena oso-osorik
egikaritu zen eta, egikaritze horren ondorioz, besteak beste, plaza bat eta zuzkidura-ostatuak
antolatu dira.
Esan behar da Arau Subsidiarioak onartzeko baldintzen aurrean, garapen gehienek haien
aldaketa izapidetzea eskatzen zutela.
Apatterreka eremuari dagokion azken aldaketa berrikuspen hau idazteko prozesuarekin
koordinatuta idatzi da.
Bestalde, Apatterrekari buruzko salbuespenarekin, ikusten da azken hamabi urte hauetan ez
dela aldaketarik onartu eta azken zortzi urte hauetan ez dela lizentziarik eman bizitegi-eraikin
berriak eraikitzeko edo ekonomia-jardueretarako. Horrek erakusten du hiriaren eraikuntza
gelditu egin dela azken urte hauetan, 2007an hasi eta oraindik ere bizi dugun krisiarekin bat
etorriz.
Onartutako
aldaketek, Apatterrekako
industria-eremua
garatzea
xede
duenaren
salbuespenarekin, ez dute funtsezko eraginik Arau Subsidiarioen edukian. Aipatzen dituzten
eremuetarako aurreikuspenen eduki batzuk zehaztera mugatzen dira edo, oro har, lurzoru
urbanizaezinera.
Egungo egoeraren laburpena, aipatu diren onartutako guztietatik ateratzen den udalerriko
lurzoruaren sailkapenari dagokionez, modu grafikoan dago jasota II.3 planoan, aipaturiko
aldaketak aztertu ondoren egindakoan.
Arau Subsidiarioen eta horien aldaketen egikaritzapenean hirigunea berrurbanizatzeko obra ugari
egin dira azken hogeita bost urte hauetan, mugikortasun ez-motorduna eta irisgarritasun
unibertsalaren baldintzak hobetzen eta eremu publikoak antolatzen arreta jarriz; herritarren
zerbitzurako ekipamendu berriak (haurreskola, anbulategia, udaletxea...) ere antolatu dira; san
Ignazio auzoan gainazaleko aparkalekua antolatu da eta lur azpiko aparkalekuak ere egikaritu dira;
beste batzuen artean, batez ere bizitegitarako garapen berriak egin dira Idoiaga plazaren inguruan,
Euskal Herria kalean, San Bartolome elizaren eta Azkue auzoaren inguruan (PR 1); Belauntzako
industrialdea (PI 2) antolatu da; Apatterreka industrialdearen kudeaketa eta garapena egin dira,
udalaz gaindiko ekimen bati erantzunez. Lehen fasea egikarituta du eta bigarrena egikaritzen
hasita.
Horrek guztiak esan nahi du Molpoidon industria-lurra antolatzeko (P.I.1) Arau Subsidiarioetako
proposamenaren, Apatterrekako industria-eremuaren bigarren fasearen garapenaren, Elduaranen
bizitegi-eraikin bat ordeztearen eta Otarrea eta Bentazar artean, hirigunearen hego-ekialdean,
aurreikusitako bidea egikaritzearen salbuespenarekin, dokumentu horretako aurreikuspenak
eginda eta agortuta daudela.
Horregatik, premiazkoa da etorkizuneko udal-proiektua zehaztea, onura publikorako finkatzen diren
premiei eta lehentasunei erantzuna emateko helburuarekin.
Azken urte hauetan udala lortu nahian dabilen udal-plangintzaren berrikuspenarekin finkatutako
helburua ezinbestekoa da aurreko guztia ikusita.
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Horiek horrela, lehenagoko beste bi aurrekari ere aipatuko ditugu atal honetan.1991eko Arau
Subsidiarioen aurretik Diego Cuervasen gidaritzapean egindako plangintza-orokorreko
dokumentuez ari gara.Orain bezala, azkenean gauzatu eta onartu zen proposamenaren aurretik
idatzitako bi dokumentu dira.Antonio Lamela eta Abel Enguita arkitektoek 1978an idatzitako Plan
Orokorreko proposamena, eta Labayen, Iriondo eta Labayen arkitektoek 1985ean egindako Arau
Subsidiarioen proposamena dira. Bi horietan aurrena plan hedatzailea da. Demokrazia estreinatu
berria zela eta, Ibarrako hirigintza-egoerari buruzko azterlan exhaustiboa egiteaz gain, geroago
zehaztuko ziren plangintza-soluzio batzuk bideratu ziren planean.Bigarrenak, aldiz, ibarraren
okupazioan esku-hartze txikiagoa izateko eta baratzeak errespetatzeko udal-erabakiari erantzuten
zion, oinarrizko esku-hartze egituratzaile batzuk planteatzearen kalterik gabe.Baina ez lehenengoa
eta ez bigarrena ez zituzten onartu eta bide eman zioten behin betiko onartutako soluzioari,
dezentez mugatuagoa zenari.Dena den, bi proposamenek udalerriaren azterketa interesgarria egin
zuten eta soluzio interesgarriak aurkeztu zituzten, batzuk erreferentziak izan daitezkeenak egungo
plangintza berria zehazteko. Orduan planteatutako beste soluzio batzuk interesgarriak izan litezke
epe luzeagoan, beraz, ez lirateke ahaztu behar. Horregatik aipatu eta gogoratzen ditugu
hemen.Balorazio bera egin daiteke Plan Orokor honetan kontuan hartu ez diren 2014ko iraileko
dokumentuan formulatutako irtenbideekin.
I.4.-

Indarreko lege-esparrua

I.4.1.- Sarrera
Plan Orokorra askotariko maila, izaera eta jatorriko hainbat eta hainbat lege-xedapen,
dokumentu eta proiektutan jasotako zuzentarau eta aurreikuspenek eratutako esparru
orokorrean egin da.
Une honetan, esparru orokor hori eratzen duten xedapen eta dokumentu nagusien oroigarri
nagusi gisa, epigrafe honetako hurrengo ataletan aipatzen direnak nabarmendu behar dira.
I.4.2.- Lurralde- eta hirigintza-legeria
*

Euskal Autonomia Erkidegoan sustatu diren eta indarrean dauden lurralde- eta hirigintzaxedapenak:
Lurraldearen Antolamenduari buruzko Legea, 1990eko maiatzaren 31koa.
Lurzoru eta Hirigintza Legea, 2006ko ekainaren 30ekoa (2/2006 Legea).
Premiazko neurrien dekretua, 2008ko ekainaren 3koa, aurreko Legea garatzeko
sustatutakoa (105/2008 Dekretua).
2008ko azaroaren 28ko Legea, hirigintza-ekintzak sortutako gainbalioetan erkidegoak
duen partaidetza aldatzen duena.
123/2012 Dekretua, uztailaren 3koa, hirigintza-estandarrei buruzkoa.
211/2012 Dekretua, plan eta programen ingurumen-ebaluazio estrategikoari
buruzkoa.
213/2012 Dekretua, urriaren 16koa, EAEko hots-kutsadurari buruzkoa.
90/2014 Dekretua, ekainaren 3koa, EAEko lurralde-antolamenduan paisaia
babesteari, kudeatzeari eta antolatzeari buruzkoa.

*
-

Administrazio zentralak sustatutako xedapenak:
Lurzoru eta Birgaitze Legearen testu bategina, urriaren 30eko7/2015 Legegintzako
Errege Dekretuaren bitartez onartutakoa.
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Lurzoru Legearen balorazioen erregelamendua, 2011ko urriaren 24ko Errege
Dekretuaren bitartez onartutakoa (1492/2011 Errege Dekretua).
Ingurumen-ebaluazioaren Legea, 2013ko abenduaren 9koa.

I.4.3.- Beste arlo batzuetako indarreko legeria
*

*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Errepide-arloko indarreko xedapenak, Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan
Orokorra arautzen duen 1989ko maiatzaren 30eko legea, geroztik hainbat aldiz aldatu
edota osatutakoa, errepideei buruzko 37/2015 Legea eta 2006ko ekainaren 6ko
Gipuzkoako Errepideen Foru Araua barne, besteak beste.
Euskal Kultura Ondareari buruzko Legea, 1990eko uztailaren 3koa.
Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Babesteko Legearen Testu Bategina, (1/2014 Lege
Dekretua, apirilaren 15ekoa).
Irisgarritasuna sustatzeko Legea, 1997ko abenduaren 4koa, eta bere garapenean
sustatutako xedapenak.
Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko Lege Orokorra, 1998ko otsailaren
27koa, eta 2003ko uztailaren 22ko Dekretua, ingurumen-inpaktuaren ebaluazio
bateratuaren prozedura arautzen duena eta haren garapenean sustatutakoa.
Aurreko xedapenei eta arlo horietan beraietan, proiektuen ingurumen-inpaktuaren
ebaluazioaren Erregelamendua (1998ko irailaren 30eko Errege Dekretua) eta jakineko
plan eta programa batzuek ingurumenean dituzten eraginen ebaluazioari buruzko Legea,
2006ko apirilaren 28koa, gehitu behar zaizkie.
Herri Administrazioen Ondareari buruzko Legea, 2003ko azaroaren 3koa.
Telekomunikazioen 9/2014 Lege Orokorra, 2014ko maiatzaren 9koa.
1/1998 Errege Lege Dekretua, otsailaren 27koa, telekomunikazio-zerbitzuetara sarbidea
izateko eraikinetako azpiegitura komunei buruzkoa.
Martxoaren 11ko 346/2011 Errege Dekretuaren bitartez onartutako Erregelamendua;
ITC/1644/2011 Agindua, ekainaren 10ekoa.
Zaratari buruzko Legea, 2003ko azaroaren 17koa, eta 2005eko abenduaren 16ko eta
2007ko urriaren 19ko Errege Dekretuak, giroko zarata ebaluatu eta kudeatzeari buruzkoa
lehena eta soinu-zonakatzeari, kalitatezko helburuei eta soinu-igorpenei buruzkoa
bigarrena.
Trenbide-sektoreari buruzko 38/2015 Legea, 2015eko irailaren 29koa.
2015eko ekainaren 25eko 4/2015 Legea, lurzoruaren kutsadura prebenitu eta
zuzentzekoa.
Emakume eta gizonezkoen berdintasunerako Legea, 2005eko otsailaren 18koa.
Uren Legea, 2006ko ekainaren 23koa.
Landa-ingurunearen garapen jasangarrirako Legea, 2007ko abenduaren 13koa.
Nekazaritza eta Elikadura Politikako Legea, 2008ko abenduaren 23koa.
Abeltzaintza-ustiapenen arau teknikoak, higieniko-sanitarioak eta ingurumenekoak
xedatzen dituen Dekretua, 2009ko irailaren 22koa.
Eraikuntza-arloko indarreko xedapenak, 1999ko azaroaren 5eko Eraikuntza Antolatzeko
Legea eta Eraikuntzaren Kode Teknikoa barne.
Etxebizitzari buruzko 3/2015 Legea, ekainaren 18koa, eta etxebizitza-arloko indarreko
xedapenak, babes ofizialeko etxebizitzak eta abar arautzen dituztenak barne.
48/60 Legea, uztailak 21ekoa, aire-nabigazioari buruzkoa, 55/99 Legeak, abenduak
29koa, aldatu zuena.
21/2013 Legea, otsailak 24koa, aire-segurtasunari buruzkoa.
13/1996 Legearen, abeduak 30ekoa, 166 artikulua.
584/72 Dekretua, otsailak 24koa, aire-nabigaziorako zortasunei buruzkoa, gaur egungo
idazketan.
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2591/1998 Errege Dekretua, abenduak 4koa, interes orokorreko aireportuen eta haien
zerbizuko inguruentzako ordenazioarako, gaur egungo idazketan.
792/1976 Dekretua, martxoaren 18koa, Donostiako aireportuaren aire-nabigaziorako
zortasunak ezartzen dituena.
FOM/2617/2006 Sustapen ministerioaren Ordena, 2006ko uztailak 13koa, Donostiako
aireportuaren Plan Gidatzailea onartzen duena.

I.4.4.- Lurralde-antolamendurako indarreko tresnak.
Honako hau da behin betiko onartuta eta indarrean dauden gisa horretako tresnen zerrenda:
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak.Behin betiko onespena:1997ko otsailak 11, eta
horien aldaketa, 2016ko urtarrilekoa, bizitegi-kuantifikazioari dagokionez.
Euskal Autonomia Erkidegoko ibaien eta erreken ertzak antolatzeko Lurraldearen Arloko
Plana (isurialde kantauriarra).Behin betiko onespena:1998ko abenduak 22, eta
ondorengo aldaketak.
Trenbideen azpiegitura antolatzeko Lurraldearen Arloko PlanaBehin betiko
onespena:2001eko otsailak 27, eta ondorengo aldaketak.
Energia eolikoa antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana.Behin betiko onespena:2002ko
maiatzak 14.
Euskal Autonomia Erkidegoko hezeguneak antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana.Behin
betiko onespena:2004ko uztailak 27.
Ekonomia-jardueretarako lurzoru publikoa eta ekipamendu komertzialak sortzeko
Lurraldearen Arloko Plana.Behin betiko onespena:2004ko abenduak 21.
Gipuzkoako Hiri Hondakinen Azpiegituren Lurraldearen Arloko Plana.Behin betiko
onespena:2009ko uztailak 21.
Gipuzkoako bizikleta-bideen Lurraldearen Arloko Plana.Behin betiko onespena:2/2013
Foru Araua, ekainaren 10ekoa (GAO 113 zk., 2013ko ekainaren 14koa).
Nekazaritzako
eta
Basozaintzako
Lurraldearen
Arloko
Plana.Behin
betiko
onespena:177/2014 Dekretua, irailaren 16koa (EHAA 198. zk., 2014ko urriaren 17koa).

Orain arte sustatutako lurralde-antolamendurako beste tresna batzuk ez daude indarrean ez
dituztelako behin betiko onartu (Etxebizitzen Sustapen Publikorako lurzorua antolatzeko LAP;
Kultura Ondarearen LAP; etab.). Egoera berean dago Tolosako Eremu Funtzionaleko Lurralde
Zatiko Plana.
I.4.5.- Beste mota bateko planak, dokumentuak eta lanak.
Beste plan eta dokumentu batzuen erakusgarri, eta horien zerrenda osoa eta itxia aurkezteko
asmorik gabe, honako hauek aipa daitezke:
*
*
*
*
*
*
1

Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategia (2002-2020), 2002ko ekainaren 4an
onartutakoa.
1
Ingurumen Esparru Programa 2020 .
Garraio Iraunkorraren Gidaplana.
Klima-aldaketaren Euskal Estrategia 2050.
Kantauri Ekialdeko Plan Hidrologikoa (1/2016 ED, urtarrilaren 8koa).
Tokiko Agenda 21 deiturikoaren esparruan garatutako lanak.

Programa hori Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategiaren (2002-2020) testuinguruan sustatu da, 20022006, 2007-2010 eta 2011-2014 Ingurumen Esparru Programen jarraipen gisa.
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Plangintza-irudiaren hautaketa

Planteatutako helburuak, hau da, udaleko hirigintza-plangintza orokorra (udal-plangintzako Arau
Subsidiarioak) berrikusteak, 2006az geroztik xedatutako lege-testuinguru berrian, legegintza
horretara egokitutako Hiri Antolamenduko Plan Orokor bat formulatzea eskatzen du Ibarrako
lurraldearen antolamendu osorako.
Gorabehera horiek kontuan hartuta, Hiri Antolamenduko Plan Orokorra da tresnarik egokiena eta
zehatzena aplikazioko lege-esparru berriaren arabera proposatutako helburua lortu ahal izateko.
I.6.-

Dokumentua idaztea eta izapidetzea. Informazio publikoa eta herritarren partehartzea

Plangintza-aurrerapenaren dokumentua, 2004ko abendukoa, jendaurrean egon zen. Epe
horretan, iradokizunak jasotzen zituzten 33 idatzi aurkeztu ziren, eta zegokien balioespena egin
zitzaien idatzi horiei.
Halaber, Plangintza-aurrerapena idaztearekin batera, planaren ingurumen-inpaktuaren
ebaluazio estrategikoaren prozesua hasi zen. Ingurumen-inpaktuaren ebaluazio bateratua
(IIEB) ere idatzi zen eta, lehen aipatu den bezala, Ingurumen Organoaren ingurumeninpaktuaren behin betiko aldeko txostena ere jaso zuen, baldintza batzuekin bazen ere.
Lehen azaldu diren hainbat gorabeheraren ondoren, udal-plangintza berrikusteko irizpide eta
helburu orokorrak berretsita, jarraipena eman zaio prozesuari Ibarrako Hiri Antolamenduko Plan
Orokorraren dokumentua eta ingurumen-inpaktuaren baterako azterketa idazteko prozesuari
jarraipena emateko jarraibideak zehazteko 2015eko martxoaren 31ko osoko bilkuran hartutako
erabakiarekin. Erabakiak udalaren hasierako onespena jaso beharko du eta jendaurrean jarri
beharko da.Erabakia memoria honetako eranskinean jaso da.
Bestalde, behar diren arloko txostenak eskatu dira eta, bereziki, egindako proposamenerako
behar diren ur-baliabideen erabilgarritasunari eta dauden arriskuen ebaluazioari dagokion
txostena.
Halaber, Herritarren Parte Hartzeko Programan jasotakoarekin bat etorriz, 2014ko iraileko
kontuaren egoerari buruzko dokumentuko proposamenak jendartean zabaldu ditu udalak,
hainbat kolektibori eta, oro har, herritarrei zuzendutako zenbait dibulgazio-bilera antolatuz. Horri
guztiari esker, prozesua heldu egin da eta Plan Orokor hau zehaztu da.
Hala, plan Orokorrak hasierako onespena jaso zuen 2016ko maiatzaren 26an udalbatzak aho
batez hartutako erabakiaren bitartez, bere baldintzekin, bereziki udal-zerbitzu teknikoek
ezarritako hirigintza-arau orokorren birdoitze batzuekin.
Zerbitzu horiek, gehigarri gisa, Udalak Plan Orokorrari buruz egindako hizkuntza-inpaktuaren
ebaluazioaren azterketa erantsi zuten, apirilaren 7ko Euskadiko Toki Erakundeei buruzko
2/2016 Legean eta, bereziki, 7.7 artikuluan xedatutakoaren arabera.
Aipaturiko onespena eta dokumentua 45 eguneko epean jendaurrean edukitzeko erabakia
prentsan eta 2016ko ekainaren 15eko 113 zenbakiko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu
ziren.
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Udaletik igorritako dokumentazioaren arabera, jendaurrean edukitzeko epean hamalau (14)
alegazio-idazki aurkeztu ziren, behar bezala aztertu zirenak.
Bestalde, espedientearekin lotuta, Udalak beste Administrazio batzuen hainbat txosten eskatu
zituen, dagozkien eskumenei erreparatuta. Eskaera horiei erantzunez, sektoreko lau txosten
jasotzen dituzten bost idazki jaso zituen.
Gai hauek dira txosten horien xedea:
telekomunikazioak, errepideak, kultura-ondarea eta aireko zortasunak, dagoeneko baloratu
direnak.
Prozesuan zehar, URA eta Kantauriko Konfederazio Hidrografikoa harremanetan egon ziren.
2016ko azaroaren 2an Plan Orokorrari buruzko lan-bilera bat ere egin zuten. Bilera horretan,
udal-proiektuari buruzko iritziak azaldu zituen URAk.
Halaber, Planaren hasierako onespenaren aurretik, txostena egiteko eskatu zitzaion Ingurumen
Organoari eta, honek, Planaren ingurumen-inpaktuaren atariko txosten berria egin zuen.
Txostena 2016ko abuztuaren 4an jaso zen udaletxean eta bere edukia ere kontuan hartu da
prozesuan.
Gainera, Herritarrek Parte-hartzeko Programarekin bat etorriz, udalak Plan Orokorraren
proposamena zabaldu zuen. Hala, beste ekimen batzuen artean, Planari buruz informatu eta
eztabaidatzeko bi hitzaldi egin ziren udaletxean bertan 2016ko ekainaren 28an eta 30ean,
euskaraz eta gaztelaniaz. Herritarrek parte hartu zuten hitzaldietan.
Bestalde, udalak herritarren kontsultei erantzun die, eta harremanetan jarri da alegazio-idazkiak
izenpetu dituztenekin.Hori guztia irtenbide egokienak bilatzeko eta erantzun aproposak
aurkitzeko xedez egin da, interes publiko orokorrari eta udal-proiektuaren helburuei erreparatuz
betiere.
Aldi berean, indarrean dauden Ibarrako Arau Subsidiarioen Aldaketa bat izapidetu da, hain
zuzen ere, Apatta-erreka eremuari buruzkoa. Udalak behin-behinekoz onartu ondoren, EHLABren aldeko txostena ere jaso du eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluak behin
betiko onespena eman dio.
Hala, denbora horrek prozesua eta, ondorioz, udal-proiektua heltzen lagundu zuen,
proiektuaren bideragarritasun-baldintzak hobetuz.
Jendaurrean edukitzeko izapidea egin ondoren, Udalak eskatuta, egindako lanen jarraipenbatzordeetan proposatutako jarduera-lerroei erreparatuta prozesua behar duen heldutasunmailara iritsi zela iruditu zitzaionean, 2017ko otsailean behar zen dokumentazio guztia idatzi
zen aurkeztutako alegazioak eta, Plan Orokorraren hasierako onespenaren ondoren, hura
izapidetzeko prozesuaren jarraipenean gertatutako guztia baloratzeko xedez.
Hala, 2017ko martxoaren 30eko osoko bilkuran, berriz ere aho batez, udalak behin-behinekoz
onetsi zuen Plan Orokorra prozesutik ondorioztatutako guztiarekin bat etorriz.
Ondoren, udalak Ingurumen Organoari eta EHLAB-ri igorri zien espedientea.
Hala, Ingurumen Organoak ingurumen-inpaktuari buruzko behin betiko txostena egin zuen
2017ko irailaren 7ko datarekin, baldintza jakin batzuk ezarriz.
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Halaber, EHLAB-ek zegokion txostena egin zuen 2017ko irailaren 20an, bere baldintzekin.
Txostenean sartu zituen Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzak, Eusko
Jaurlaritzako Etxebizitza Lehendakariordetzak, Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen
Zuzendaritzak, URA-Uraren Euskal Agentziak, Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak eta
Hegazkintza Zibilak egindako txostenak ere.
Hori guztia jaso eta txostenak aztertu eta aintzat hartu ondoren, 2017ko urriaren 30eko saioan,
udalak erantzuna eman zien aipatutako txosten eta baldintzei eta 2017ko azaroaren 27an
Gipuzkoako Foru Aldundira igorri zuen espedientea behin betiko onespena emateko xedez.
Espedientea aztertu ondoren, 2018ko otsailaren 20an Diputatuen Kontseiluak Plan Orokorra
behin betiko onestea erabaki zuen, dagokion ebazpenean ezarritako baldintzen eta testu bategina
idazteko erekerimenduaren kalterik gabe.
Lehen aipaturiko prozesuaren ondorioz, Plan Orokor hau formulatu da udalerriaren premiei
lehendik dauden asentamenduen hiri-berroneratzearen bidez erantzuteko helburuarekin eta
lurzoru berrien nahitaezko artifizializazioaren norainokoa minimizatuz. Horrek minimizatu egingo
du ibarrean esku hartzea eta, bereziki, Arane, Montes eta Zume baserrien eranskinetan esku
hartzea.
Dokumentua izapidetzerakoan, epe laburrera Ibarrarako Plan Orokor berri bat behar dela
nabarmendu da, aplikagarri den legedira egokituko den eta udalerrirako etorkizunerako proiektu
bat eskainiko duen plan berri bat, indarrean dauden eta jada agortuta dauden Arau
Subsidiarioak ordeztuko dituena.
I.7.-

Proiektuaren edukia

Proiektu honek indarrean dagoen hirigintza-legeriak eskatutako zehaztapenak eta dokumentuak
jasotzen ditu.Hain zuzen, Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetan sartutako dokumentuak
honako hauek dira:
*
*
*
*

“A” Dokumentua.Memoria.
“B” DokumentuaHirigintza Arauak eta Hirigintza Ondarearen Katalogoa.
“C” Dokumentua.Ekonomia Azterlana – Jarduketa Programa.
“D” Dokumentua.Planoak.

“A. Memoria” dokumentuak honako osagai hauek ditu: batetik, memoria orokorra, planteatutako
proposamenen deskribapena eta justifikazioa eta behar den informazioa jasotzen dituena,
planteatutako antolamenduaren eta hura egikaritzearen zioa gehituta (A.1), garapen iraunkorraren
printzipioan oinarrituta; bestetik, hirigintza-eraikigarritasun minimoaren eta maximoaren muga
arautzaileak betetzeari buruzko eta dokumentua indarreko lurralde-plangintzari egokitzeari
buruzko memoria justifikatzailea (A.2); eta azkenik, ingurumen-jasangarritasun estrategikoari
buruzko nahitaezko txostena (A.3). Txostena idazteko berariaz hartu dira kontuan Ingurumen
Organo eskudunaren jarraibideak.
"B. Hirigintza Arauak" dokumentuak hiru zati ditu, ondo bereizitakoak baina osagarriak
direnak.Lehenengoa bat dator "Arau Orokorrekin", beraietan azaldutako baldintzetan udalerri
osoan aplika daitezkeenekin.Bigarrena bat dator "Hirigintza Eremuen Arau Partikularrekin", haien
hirigintza-erregimen espezifikoa definitzen dutenekin.Hirugarren dokumentuak Hirigintza
Ondarearen Katalogoa jasotzen du, hau ere arauemailea dena. Udalerrian dauden eta beraien
interes artistiko, kultural, historiko, ekologiko edo naturalistikoagatik zaindu eta babestu egin behar
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diren elementu eraikiak edo naturalak zein diren adierazten du.Hirigintzako eta eraikuntzako udalordenantzak ere jasotzen dira bertan.
"C. Ekonomia Azterlana – Jarduketa Programa” dokumentuak proposamenaren ekonomia- eta
finantza-bideragarritasunaren azterlana jasotzen du plana egikaritzeko ikuspegi jakin horretatik
(C.1), ekonomia-jasangarritasunezko nahitaezko memoria edo txostena (C.2), eta baita
proposamena garatu eta egikaritzeko programazioaren dokumentazio adierazlea ere (C.3).
"D. Planoak" dokumentuak dagokion dokumentazio grafikoa jasotzen du. Honako hauek bereizten
dira: informazio-planoak (I), ingurumen-ebaluazioaren planoak (II), proiektu-planoak (IIItik VIIra)
eta, azken horien artean, egitura-antolamendukoak (III), antolamendu xehatukoak (IV), hirigintzaantolamenduaren baldintzatzaile gainjarrienak (V), hirigintza egikaritzeko baldintzenak (VI) eta
Katalogoari dagozkionak (VII).Horiez gain, antolamenduaren adierazgarri den irudi bat ere
txertatu da (VIII).Planoak ekoizteko, Gipuzkoako Foru Aldundiaren ortofotoetan eta kartografian
oinarritu gara, bai eta udalak gure esku utzitako hiri-esparruen kartografian ere.
Aipaturiko dokumentuek osatzen dute Ibarrako Hiri Antolamenduko Plan Orokor hau, lurzoruari
eta hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006ko Legeko 62. artikuluan berariaz
xedatutakoarekin bat etorriz.
II.-

ANTOLAMENDU-PROPOSAMENA.

II.1.- Diagnostiko-sintesia
Udalerriaren egungo egoeraren ebaluazioari buruz 2014ko irailean egindako analisiak, lehen
aipatu dugunak, eta adierazitako arloko diagnostikoek aukera ematen dute Ibarrarako idatzi
beharreko Plan Orokor berriak aurre egin behar dion egoeraren ikuspegi orokor egokia lortzeko.
Zeregin horri ekiteko ezinbestekoa iruditzen zaigu, hasteko, funtsezko hiru alderdi nabarmentzea.
-

Udal-plangintza orokorra koordinazio-lana da, udal-proposamenak jaso eta arloko
ekimenak, zehaztapenak eta arauak integratu behar dituena eta, hori guztia, lurralde
bakar batean.

-

Aplikatu beharreko legeriak askotariko arau, prozesu eta kontsultari erantzun behar die,
eta horiek bete egiten direla bermatu behar da egin beharreko ahaleginaren
baliagarritasunerako ezinbesteko baldintza gisa.

-

Ezinbestekoa da prozesu horri heltzea bizitzen ari garen egoera berezian, jasaten ari
garen krisiaren ondorioz, indarreko eta gehiengo batean egikaritutako Arau
Subsidiarioen dokumentua zaharkitzearen eta agortzearen ondorioz eta udalerria
eraikitzeko eta eraldatzeko prozesuari jarraipena emango dioten soluzioak aurkitzeko
premiaren ondorioz bizitzen ari garen egoeran.

Hartu beharreko neurriak, bestalde, ikusitako problematika ebaztera bideratu behar dira.
Honako hauek dira problematika horren puntu nagusiak:
-

Ibarrako herritarrek Zelai ibaiarekin duten harreman eskasa; oinezkoen harrera-,
egonaldi- eta igarotze-leku gisa eta auzo arteko lotura gisa ikusi behar dute.
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-

Hirigunean mugikortasun-baldintzak bermatuko dituen hiri-egitura egokirik ez
izatea, landa-ingurunerako irisgarritasun egokirik ez izatea eta espazio libreen eta
elkarguneen defizita.

-

Ostatu berrien eta ekipamendu-zuzkiduren eskaintzarik ez izatea eta ekonomiajardueretarako eta enplegurako lurzoru-premia; horiek guztiak batera antolatzea,
behar duten intentsitatearekin eta nahastura-baldintza egokiekin.

-

Ibarrako elementu, jarduera eta ondare esanguratsuenak dagokien neurrian ez
balioztatzea; horretarako, bere izaera hibridoari eutsi behar dio, aldi berean hiritarra
eta landatarra denari, eta herritar guztiak behar bezala integratu behar ditu, euren
jatorria, hizkuntza, generoa eta abar kontuan izan gabe... egin diren lantegi partehartzaileetan berariaz eskatu den bezala.

Horretarako, bestalde, formulatu beharreko Plan Orokorrak erreferentziazko proiektua izan
behar du, proiektu bideragarria, nahasitako administrazioen adostasuna duena, behin betiko
onartzen denetik kontatzen hasi eta 8 urte inguruko epean, Ibarrari bere 4.300 bat herritarren
bizi-baldintzak hobetzen lagunduko duten hiri- eta ingurumen-kalitatea lortzeko aukera emango
diona, biztanle-kopurua gutxitzea saihestuz eta zuzkidura egokiak eta behar duen enplegua
edukiz.
Eta Plan Orokor horrek, udalerrirako ezinbestekoa eta aldi berean urgentea den proiektu
horrek, proposamen integratuak formulatu beharko ditu, espazio libreen eta oinezkoentzako
ibilbideen premiei erantzunak emango dizkietenak; baita behar adinako bizitegi-eskaintza
zehazteko premiari ere, etxebizitza-mota eta edukitza-erregimenen eskaerara egokitutakoa;
askotariko ekonomia-jardueretarako lurzorua prestatzeari; tokiko eta udalaz gaindiko
ekipamenduen zuzkidurari; mugikortasunaren eta denentzako irisgarritasun-baldintzen
hobekuntza nabarmenari; eta, ondorioz, erantzun horiek lortzeko behar den eraldaketari.
Eta une honetan dauden baldintzetan, udalaren bultzadaz gain, Europako, Espainiako, Euskal
Autonomia Erkidegoko eta Gipuzkoako Administrazioko arloko sailen lankidetza koordinatua
behar da.
Diagnostiko honen laburpen gisa, arazoak detektatuta eta adierazita daudela, irtenbideak
prozesuan aztertu direla (II.3 planoa) eta Plan Orokorrak udalaren etorkizuna bideragarri egin
dezaketen soluzioak nahasita dauden guztien, hau da, herritarren eta administrazioaren
partaidetza aktiboarekin garatzen dituela azpimarratzea baino ez da geratzen.Plan Orokorrak
lagundu egin dezake etorkizuneko proiektu hori bideragarri egiteko behar diren sinergiak
lortzen.
Erronkak aurrera jarraitzen du eta aukera hor dago. Hauxe da une egokia.
Eta horren guztiaren jakitun izanda, Plan Orokor hau idazten jarraitzeko jarraibideak (1.
eranskina) zehaztu zituen 2015eko martxoaren 31ko udalbatzan. Dokumentu honek ematen die
erantzuna jarraibide horiei.
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II.2.- Udal-irizpideak eta -helburuak.
II.2.1.- Udalak hartutako azken erabakiak
Lehen aipatu den eta memoria honetako 1. eranskinean oso-osorik jaso den erabakiak
planteatzen du 2004 urtean hasitako AASSen berrikuspenak, burbuila higiezinen testuinguruan
eginak, eta bereziki,2011n zehazturiko proposamenak, Ibarrako hiri-hutsune guztiak
okupatzeko estrategia proposatzen zutela. Orain, aldiz, krisi ekonomikoarekin, aukera hura
berraztertu beharra ikusi da eta jarraibideak aldatu beharra Ibarrari Plan berri bat emanez. Plan
horrek dauden beharrak konponduko ditu, eta udalerriak etorkizunean izan dezakeen
egonkortasun eta araubide arloko konfiantza emango du.
Testuinguru horretan jarraibide hauek ezarri nahi dira:
LEHENA: Behar-beharrezko diren hiri-hutsuneak soilik antolatzea herritarrei zortzi urteko
epealdian zerbitzua emateko. Udalerriaren hazkunde natural eta armoniatsua emango zaio
eta egungo parke higiezina biziberrituko da, ibarrean lehendik dauden baratzeak eta,
bereziki, Zume eta Montesko nekazaritza-jarduerak mantenduz.
Planteamendu honekin lehentasuna ematen zaio, hiri-eboluzioaren estrategia gisa,
eraikitako guneen biziberritze hiritarrari eta hiritar jarraipenari eremu hauetan: Gurutzeaga2
Emeterio Arrese, Ezeizanea-Errekondone , Elduaran-Gaiarre, Malkorrene-Eskuzarre,
Ibategi-Eguzkialde eta San Bartolome-Zaldune-Azkue; horrez gain, eremu libreak sortzen
dira Zelai ibaiarekiko harremana berreskuratzealdera.
BIGARRENA: Bizitegi-eskaintzaren kuantifikazioari dagokionez, kontuan izanda eginiko
diagnostikoa eta udalerriaren egoera kritikoa eta berezia, izan ere, bizitegi-lurren
eskaintzarik ez dago, eta horrek gazteak ondoko udalerrietara mugiarazi ditu, honakoa
planteatzen da: bizitegi-eskaintza berria doitzea izapidetzen ari den LAGko kuantifikaziometodo berriak baimentzen duenera, lehen atalean adierazitakoari erantzuna ematea
baztertu gabe.
HIRUGARRENA: lndarrean dauden Ibarrako AASSek nahikoa lurzoru dut jarduera
ekonomikorako, kontuan izanda, batez ere, onartutako azken aldaketa. Aldaketa horretan
aurreikusten zen Apatta industrialdeko bigarren fasearen antolamendua, eta ekimen hori
finkatu nahi da orain.
Dena den, Apattaren bigarren fase horren murrizketa aztertzea planteatzen da, batetik, bete
behar den azalera mugatuz eta eremurako sarbide sistema birplanteatuz; eta bestetik,
planteatzen da zoru hiritargarriaren deskalifikazioa helburu horretarako, "Z.PI Leaburu
errepidea"-ri dagokiona.
Plan honen helburua da, gainera, merkataritza- eta zerbitzu-arloko jarduera ekonomikoa
sortzea, bizitegi-erabilerarekin bateragarria dena. Beraz, horrela jaso behar da bai
finkaturiko zoruen antolamenduan bai eremu berrietan.

2

Ezeizaenea-Errekondonen egoitzarako garapen berriak baztertu ziren prozedura jarraipenean.
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LAUGARRENA: Udalerriko eremu libreen eskasia eta hirigunea Zelai ibaira irekitzeko
aukera direla eta, kalitateko eremu libreak sortzea planteatzen da ibai inguruan.Zehazki
planteatzen dira: Zelai ibai ondoan espazio libreen jarraitua Errekondone-Ezeizanea
eremuan, Tolosako Zumardi Handi parkearen jarraian, eta Ibategi eremuan, San Bartolome
plaza ondoan.
Parke eta berdegunetarako espazio libreez gain, beste espazio publiko batzuk ere antolatu
behar dira, antolamendu berriei eta lehendik daudenei zerbitzua emango dien aparkaleku
txikiak sortzeko. Horretarako, besteak beste, Elduarango atzealdea, Gurutzeaga eremuko
espazio batzuk eta Euskalerria 55-59 hartu behar dira kontuan.
BOSGARRENA:Plan Orokorrean kontuan izateko alderdi bat udalerriko mugikortasunbaldintzak hobetzea izan behar du, eta bereziki, hirigunean.Batez ere, oinezkoen eta
txirrindularien mugikortasun baldintzei buruz ari gara.
Horretarako, egindako azterlanen arabera, lurralde antolamenduak aurreikusitako
saihesbidearen trazadura-proposamena aztertuko da, eta bere abantailak eta desabantailak
hura erabaki aurretik. Ondorioz, hirigunearen berrantolaketarako neurriak hartuko dira,
kaleen bidez eta ez errepideen bidez egituratzeko, eta batez ere, oinezkoentzako nahiz
txirrindularientzako seguruak diren ibilbideen bilbadura bidez.
SEIGARRENA: Planaren helburua da landa-lurra errespetatzea eta higiezinen
espekulaziotik babestea, lur horietako berezko jardueren mesedetan.Baserriaren erabilera
posibleak arautuko dira, baita eraikuntza bakoitzeko etxebizitza kopurua ere, berorren
erabilera bultzatuz. Bestalde, landa-errepideen sareen antolamendua egingo da.
ZAZPIGARRENA: Ez da aurreikusten Izaskunen hirigintza garapen berririk. Halere, egoki
ikusten da ostatu-emate erabilerak bultzatzeko neurriak hartzea eta baita ermita ondoan
estalitako guneren bat ezartzea ere, inguru horretako hiri azpiegituren kalitatea hobetze
aldera.
II.2.2.- Beste udal-irizpide eta -helburu batzuk
Bestalde, egindako diagnostikoan oinarrituta, eta baita bideratutako berrikuspen-prozesuaren
enkargua ekarri zuten aurreko planteamenduetan, Tokiko Ekintza Planean jasotakoan nahiz
prozesuak emandakoan oinarrituta ere, hauek dira, besteak beste, proiektuaren lanketan
kontuan izan beharreko funtsezko helburuak:
- Garapen iraunkorragoari bide emango dion lurralde-eredua sustatzea, garraio
kolektiboaren bultzadan eta hirigunearen erabileraren optimizazioan oinarrituta, egokia den
tokietan erabilera-intentsitate altuak eta, aldi berean, zentzuzkoak aurreikusiz, ekonomiajarduerak dibertsifikatuz eta bizitegi-erabilerekin modu bateragarrian txertatuz.
- Hiri-izaerako erabileretarako lurzoruaren kontsumoa minimizatzea, hautemandako
premietarako erantzun zehatzera mugatuz eta aurretik dagoen hiri-eremuak eskain
ditzakeen baliabideen erabilera optimizatuz.
- Testuinguru horretan biodibertsitatea finkatzen eta lehengoratzen ere ahalegintzea,
edozein kasutan, udalerriko biztanleengan eta ondorengo belaunaldietan arreta berezia
jarriz.
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- Landa-izaerako lurreko esku-hartze, erabilera- eta eraikuntza-erregimena arautzea,
aipaturiko inguruneak berezkoak dituen balioak babestuz eta, aldi berean, lehen
sektorearen garapenarekin, kalitate bereziko lurralde baten gozamenarekin eta paisaiaren
antolamenduarekin lotutako produktibitatea bultzatuz.
- Udalerriko bizi-kalitateari eustea eta hura hobetzea, hirigunearen erabilera optimizatuz eta
dibertsifikatuz, ondare eraikia eta urbanizatua berrituz eta balioztatuz, ekipamenduzuzkidura finkatuz, abian jarriz eta handituz, landa-eremuaren erabilera-baldintzen
erregulazioarekin inguruneari balioa emanez nahiz hirigunea Zelai ibai aldera irekiz, inguru
horretan aisialdirako gune nagusia ezartzeko eta Ibarra egituratzen duen ardatza bilatzeko.
- Hiriguneko lurzoruaren erabilerak arautzea, dibertsitatea eta nahasketa bultzatuz, baldin
eta bateragarriak badira; eta euren kokapen orekatua sustatzea.
- Behar diren tokiko ekipamenduak garatzea.
- Udalerriaren eta bere lurralde-testuinguruaren arteko irisgarritasuna eta integrazioa
bermatuko dituzten bide-azpiegiturak (saihesbidearen proposamena aztertuz) eta zerbitzuazpiegiturak (telekomunikazioak, gasa, ur-hornidura, energia elektrikoa, argiteria,
saneamendua, etab.) ezartzea.
- Biztanle egoiliar gazteak finkatzea eta biztanle gehiago erakartzea. Horretarako, behar
adinako lurzoru-eskaintza egingo da kokapen-, prezio- eta tipologia-baldintza egokietan,
lehendik dagoenaren eta lurraldearen gaitasunaren erlazio egokian.
- Errenta-mailei eustea eta handitzea, beste ekimen batzuk hartzeko ahalmena duen
lurzorua prestatuz, hirugarren sektorearen garapena ahalbidetuz, batez ere enpresentzako
zerbitzuekin, ikerketarekin, garapenarekin eta berrikuntzarekin, turismoarekin, aisiarekin eta
ostalaritzarekin zerikusia duenarena eta lehen sektorearen eta lehen sektore horretatik
zuzenean eratorritako jardueren hobekuntza aintzat hartuz.
- Udalerriaren gizarte-ongizatea hobetzea, biztanleen integrazioa, kultura eta
hezkuntzarako sarbidea, gaztelaniaren eta euskararen erabilera (etxean, ikastetxean,
lanean eta, oro har, kalean) zuzkidurak, ekipamenduak, etxebizitza eta herritarren
oinarrizko gainerako eskakizunak bermatuz eta, aldi berean, kontsumoa kontrolatuz eta
gizarte-ongizatea "murriztea" eragingo ez duen oreka bilatuz.
- Berdintasuna eta, zehazki, genero-berdintasuna bermatuko duten neurri egokiak
txertatzea, kasu guztietan “puntu beltzak” saihestuz.
- Aipatutako helburuei erantzuna ematea ingurumen-ikuspegitik iraunkorrak diren soluzioen
bitartez eta, horrela, ondorengo belaunaldien etorkizuna bermatzea. Hemen txertatuko dira
baita ere energia aurrezteko proposamenak, zerbitzu-azpiegituren eraginkortasun ahalik eta
handiena lortzera bideratutakoak (argiteria, etab.) nahiz teknologia berriak herritar guztien
zerbitzura jartzekoak.
- Arriskuak minimizatzea eta, batez ere, uholde-arriskua, legeriak eta dagozkien planek
xedatutakoari erreparatuz, bereziki, Plan Hidrologiko berriak eta bere zehaztapenek
xedatutakoa.
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- Proposatu beharreko soluzioak udalaz gaindiko ikuspegitik sustatzen direnekin txertatzea
eta koordinatzea.
- Horren guztiaren ondorioz, ingurumen-kalitatea nabarmen hobetzea eta, horren ondorioz,
baita Ibarrako biztanleen osasuna ere.
Azaldutako irizpideek, bestalde, erantzuna ematen diete lurralde-antolamenduak planteatzen
dituenei (behin betiko onespenarekin oraindik berretsi ez direnak), baina norainoko
laburragoarekin, Plan Orokor honen epeari erreparatuz.
Eta, bestalde, bateragarriak dira udalerri mugakideetako plangintzarekin: Belauntza, Leaburu
eta Tolosa. Horien hiri-jarraipenean dago Ibarra.
Horrenbestez, dokumentu honek antolamenduko soluzio zehatzak ekarriko ditu udalerrirako,
aipaturiko helburuak, jarraibideak eta irizpideak txertatuz. Helburu eta irizpide horietan,
nahitaezkoa zen bezala, dagoeneko txertatu dira, zuzenean edo zeharka, ingurumen-aldagaiak,
aztertutako irtenbideak aztertzearen ondoriozkoak (II.3 planoa).
Nolanahi ere, dokumentuarekin batera, Planaren ingurumen-ebaluazio estrategikoari dagokion
ingurumen-inpaktuaren ebaluazio bateratuaren azterketa izapidetuko da, Ingurumen Organoak
xedatutako jarraibideei jarraiki.
Orain arte aipatutako helburuek bigarren maila batean uzten dituzte aintzat hartu beharrekoak
diren beste helburu batzuk, hala nola udaleko plangintza orokorra lurzoruari eta hirigintzari
buruzko estatuko nahiz EAEko legedia berrira, indarreko lurralde-planetara eta lurraldeantolamenduko zehaztapenetara egokitzeko lege-betebeharra.
Dena den, jakinaren gainean jarri behar da Plan Orokor berria beharrezko dokumentua bada
ere, ez dela nahikoa, izan ere, udal-lehentasunek zehaztu beharko duten beste osagai batzuk
beharko ditu, eta baita beste administrazio eta inbertsio batzuen inplikazioa ere
HAPO honek irizpide horiei erantzuten die, eta udal-barruti osoa antolatzea du xede (I.2
planoa).
II.3.- Euskal Autonomia Erkidegoko LAGek xedatutako irizpideak.
Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroek (LAG) oso-osorik sartzen
dute Ibarrako udalerria Tolosako Eremu Funtzionalean, eta eremu funtzional horretako
komunikabideen oinarrizko azpiegiturak nabarmentzen diren lurralde-eredua ezartzen dute.
LAGek aplikazio zuzeneko zenbait arau ere xedatzen dituzte. Bereziki aipatu nahi dugu hemen
lehendik dagoen edo proposatu den hirigunetik kanpoko bizitegi-eraikuntza autonomo berria
debekatzen duena.
2016ko urtarrilean behin betiko onartu zen haien aldaketa bat Plan Orokorrak kontuan izan
behar duen bizitegi-kuantifikazioaren zehaztapenari dagokionez.
Dokumentu horretatik ateratzen den aplikatu beharreko gehieneko eta gutxieneko eskaintzaren
urkila kalkulatzeko, honako datu hauek hartuko dira kontuan, ezagutzen den 15 urteko azken
aldia erreferentziatzat hartuta.
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- Biztanleria (2001eko errolda):
- Biztanleria (2015eko abenduaren 31ko errolda):

4.208 biztanle
4.265 biztanle

- Etxebizitzak guztira (2011ko errolda):
- Etxebizitza okupatuak (2011ko errolda):

1.847 etxebizitza
1.604 etxebizitza

- Etxebizitzak guztira (2015eko udal-datuak):
- Etxebizitza okupatuak (2015eko udal-datuak):

1.858 etxebizitza
1.668 etxebizitza

- Biztanle-kopurua etxebizitza okupatuko (2015):
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2,56

Datu horietatik abiatuta, honako kalkulu eta zenbatespen hauek egiten dira:
-

A1 koefizientea: Biztanleria egoiliarra aldatzearen ondoriozko etxebizitza nagusiaren
premiak
Ibarran bizi den biztanleriak aipaturiko aldian (2001-2015) izandako aldaketaren
(gehikuntza edo murrizketa) ondoriozko etxebizitza nagusiaren premiei dagokie.
15

4.208 x z = 4.265
z = 1,0009
RP = % 0,09
8

P2023 = P2015 x (1 + RP)
8
P2023 = 4.265 x (1 + 0,0009)
P2023 = 4.295
A1 = ( P2023 – P2015) / FBT
A1 = (4.295 – 4.265) / 2,56
A1 = 12
-

A2 koefizientea: Familiaren tamaina aldatzearen ondoriozko etxebizitza nagusiaren
premiak
Planaren epemugan (2015-2023) Ibarrako familien batez besteko tamainaren aldaketaren
ondoriozko etxebizitza nagusiaren premien aldaketari dagokio.
Familiaren epemugako batez besteko tasa kalkulatzeko, familiaren tamaina aldakorraren
(hau da, familiaren tamainak unitatetik gora duena) % 1,5eko murrizketa aplikatu behar
zaio udalak familiaren tamainari buruz duen azken informazioari (2015).
8

FBT epemugakoa = 1 + ((2,56 -1) / 1,015 ) = 2,39
A2 = P i x (1 / FBT t – 1 / FBT i )
A2 = 4.265 x (1 / 2,39 – 1 / 2,56)
A2 = 119
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B1 koefizientea: Etxebizitza nagusiaren eskaria aldatzearen ondoriozko bigarren
etxebizitzaren eskaria
Bigarren etxebizitzaren koefizientea (etxebizitza okupatuen eta etxebizitza nagusien
arteko zatidura), Ibarraren kasuan, 1,00rekin pareka daitekeela kontuan hartuta, B1
koefizientea 0 dela esan daiteke.

-

B2 koefizientea: Bigarren etxebizitzaren koefizientea aldatzearen ondoriozko bigarren
etxebizitzaren eskaria
Arestian adierazitako guztiaren arabera, Ibarraren kasuan, koefiziente hori ere 0 dela
esan daiteke.

-

C1 koefizientea: Etxebizitza okupatuen kopurua aldatzearen ondoriozko etxebizitza
hutsen aurreikuspena
Etxebizitza okupatuen aldaketarekin lotutako Ibarrarako etxebizitza hutsen
aurreikuspenari dagokio. Etxebizitza okupatuen aurreikuspenaren etxebizitza-kopuru
gehigarria aurreikusteko premia adierazten du osagai horrek, beti izaten delako
etxebizitza hutsen proportzio teknikoa askotariko desadostasun-faktoreen ondorioz.
Etxebizitza hutsen koefizientea (EHK): Etxebizitza guztien (okupatuak edo ez) eta
etxebizitza okupatuen (nagusia edo bigarrena) arteko zatidura.
2014ko uztailean kalkulatutako etxebizitza hutsen kopurua 168 unitatekoa bazen ere,
xede horietarako, hirigunean eta merkaturatzeko moduan, gutxi gorabehera, etxebizitza
nagusiek okupatu gabeko 95 etxebizitza huts daudela uste da, eta etxebizitza nagusi
okupatuen kopurua 1.668tik 1.763 unitatera igo da.
EHK = 1.858 / 1.763 = 1,054

(1,054 < 1,06)

K1 = (A1 + A2 + B1 + B2) x (EHKt – 1)
K1 = (14 + 122) x (1,054 -1)
K1 = 7
Koefiziente horietatik abiatuta, honako datu hauek lortzen dira Ibarrako bizitegi-ahalmenaren
premien inguruan, kanpoko inplikaziorik kontuan hartu gabe:
-

IBARRAKO BIZITEGI-PREMIAK:
BP (2015-2023)= A1+A2+B1+B2+K1 = 12 + 119 + 0 + 0 + 7
BP = 138

-

BIZITEGI-AHALMENA:
Ibarra udalerrirako harrotze-koefizientea bere biztanleria kontuan hartuta: 2,6
Xede horietarako, lehen aipatu den bezala, etxebizitza hutsen 95eko erreferentzia
kalkulatuta, Planaren epean aurreikusten da, azken urte hauetako jarraibideei jarraituz,
horietako batzuk birgaitu eta okupatuko direla. Haien % 40 erabilgarri jartzea lor
daitekeela kalkulatzen da, hau da, 38 etxebizitza.
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BA = (BP x HARR) – EG.
BA = (138 x 2,6) – 38
BA = 320
Horren Guztiaren ondorioz, honako urkila hau ateratzen da 2023ko epemugarako Ibarrako Hiri
Antolamenduko Plan Orokorraren idazketan aintzat hartu beharreko gehieneko eta gutxieneko
bizitegi-kuantifikaziorako.
- Gehienezko etxebizitza-kopurua:
- Etxebizitza berrien gutxieneko kopurua: 320/2 edo 1.858ren % 10

320
186

Aurrerago ikusiko den bezala, HAPO honek ondoriozko aplikazio-zehaztapenei erantzuten die.
II.4.- Tolosako Eremu Funtzionalaren LZPetik eta Lurralde Arloko Planetatik eratorritako
irizpideak.
Eremu Funtzionalak ez du oraindik behin betiko onartutako Lurraldearen Zatiko Planik (LZP).
Behin-behineko onespeneraino izapidetu da.
LZP horrek Tolosa eta Ibarra hiriguneek eratutako eskualde-burua adierazten du, eta Ibarra
identifikatzen du bizitegi-garapen, ekonomia-jarduera eta udalaz gaindiko ekipamendu berriak
kokatzeko eremu gisa.
Planteamendu horiek aldeko balorazioa duten arren, Ibarrako udalak zalantzan jartzen du
horien kokapena eta tamaina, eta LZP horren eta HAPO hauek izapidetzeko prozesuen
bateratasunak epe laburrean proposamen koordinatu eta adostua zehazten lagundu dezakeela
ulertzen da.
Nolanahi ere, bi planen
bateraezintasunetarako.

epemuga

desberdinak

ez

du

aukerarik

ematen

ageriko

Bestalde, honako hauek dira Ibarrako udalerrian eragina duten eta indarrean dauden
Lurraldearen Arloko Planak: Euskal Autonomia Erkidegoko ibaien eta erreken ertzak
antolatzekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Jardueretarako eta Merkataritza
Ekipamenduetarako Lurzoru Publikoa sortzekoa, Gipuzkoako Hiri Hondakinen Azpiegiturak
antolatzekoa eta Nekazaritza eta basoak antolatzekoa.
Lehenengoak ibilguen babesa arautzen du eta, horretarako, ibilguen eta ibaiertzen babesa
bermatzen duten neurriak xedatzen ditu.
Bigarrenak, Ekonomia Jardueretarako eta Merkataritza Ekipamenduetarako Lurzoru Publikoa
sortzeko Lurraldearen Arloko Planak, ekonomia-jardueretarako lurzoruaren antolamendu eta
hirigintza-sustapenerako lehentasuneko interesekotzat jotzen du udalerria.
Hirugarrenean aurreikusitako azpiegiturek ez dute eragin fisikorik Ibarrako udalerrian.
Laugarrenak nekazaritza eta basoen ikuspegitik lurzorua arautzeko baldintzak xedatzen ditu,
eta baita balio estrategiko handiko lurzoruetan sortzen den inpaktua ebaluatzeko premia ere,
Plan honetan ondo jorratzen dena.
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Halaber, errepide-arloko antolamenduak GI-2130 errepidearen saihesbidea egikaritzea
aurreikusten du, GI-2130-A errepideari jarraipena emanaz Leaburuko bidegurutzetik GI-2130
errepidearen egungo trazaduraraino iritsi arte Belauntza udalerrian.
Honako HAPO honek lurraldearen antolamenduko indarreko agirietan jasotzen diren
proposamenak barnean hartzen ditu.
II.5.- Bizitegiak kuantifikatzeko irizpideak.
Lehen adierazi den bezala, 2004ean berrikuspeneko lehen dokumentua egin zenean, ia 800
etxebizitza berri eskaintzea proposatu zen; ondorengo hausnarketa-prozesuaren, krisiaren
etorreraren eta garapen jasangarriko politikak sartzearen ondorioz, 2010ean Plana bigarren aldiz
formulatu zenean, ordea, kopurua nabarmen murriztu zen, hain zuzen ere, 467 unitatera murriztu
zen.
Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Planik ez zegoenez, lurralde-antolamenduak arloan
aplika zezakeen xedapen bakarra, bizitegi-kuantifikazioari dagokionez LAGen aldaketa onartu
den arte, udalerrirako gehienez 632 etxebizitza aurreikusten zituen LAGen bizitegikuantifikaziotik sortutakoa zen.Baina 2016ko urtarrilean onartutako aldaketak kopuru hori 320
etxebizitzara murrizten du, memoria honetako II.3 atalean jasota dagoen bezala. Aldi berean,
186ko gutxienekoa ezartzen du Eremu Funtzionaleko lurralde-eredutik ateratzen denaren
ondoriozko esku-hartzeak kontuan izan gabe. Horrek eragin espezifikoa izan beharko luke
Ibarran, Tolosako Eremu Funtzionaleko buru delako.
Bestalde, behin betiko onespenik ez duen arren, Tolosako Eremu Funtzionaleko Lurralde Zatiko
Planak 325 etxebizitza berri aurreikusten ditu, eta kopuru horri beste 50 gehitzen zaizkio
eskualdeko buru izateagatik.
Diagnostiko eguneratua ikusita, 2015eko martxoko udal-erabakiak planteatzen du izapidetzen
ari diren LAGen kuantifikazio-metodo berriak baimendutako gehienekora doitzea bizitegieskaintza berria, proposatutako hiri-eboluzioaren estrategiari erantzuna ematearen kalterik
gabe. Honako hauek dira, besteak beste, estrategia horren xedeak: ingurune eraikien hiriberroneratzea eta hiri-jarraitutasuna Gurutzeaga-Emeterio Arrese, Ezeizanea-Errekondone,
Elduaran-Gaiarre, Malkorrene-Eskuzarre, Ibategi-Eguzkialde eta San Bartolomé-Zaldune-Azkue
eremuetan.
Horren ondorioz, aurrerago planteatuko den bezala, 300 baino zerbait gehiagoko etxebizitzaeskaintza planteatu da. Proposatutako hiri-eboluzioaren eta -antolamenduaren estrategiaren
nahiz Planean planteatzen den biztanleria- eta bizitegi-hazkundearen hipotesiaren (II.7 atala)
ondoriozkoa da eskaintza, hori ere lurralde-antolamenduak baimendutako gehienekoa baino
txikiagoa (320), kalkulatzeko erabili diren ereduak kontuan hartuta.
Bizitegi-kuantifikazioa, bestalde, etxebizitza-tipologia desberdinak zehaztera zabaldu beharko
litzateke eta, bereziki, babes publikoko etxebizitzak (sozialak eta tasatuak) eta etxebizitza
libreak bereiztera, aplikazioko legeriaren arabera.Merkatuaren koiunturaren eta egoeraren
aurrean, udalak markatutako jarraibideak kontuan hartuta, babes publikoko etxebizitzen
kuantifikazioak, indarreko legerian xedatutakoa betetzeaz gain, jarduketa integratuei dagokien
bizitegi-eskaintza berriaren % 45 lortuko du Planean proposatutakoaren ondorioz.
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II.6.- Aztertutako aukerak. Ingurumen-ebaluazioa eta soluzioen orientazioa.
Plan Orokorra idatzi eta izapidetu den bitartean, askotariko irtenbideak planteatu dira
hautemandako arazoei irtenbidea emateko eta, horrela, udal-proiektua zehazteko.
HAPO hau zehazteko prozesuan, bertako edukiaren ingurumen-ebaluazio estrategikoa ere egin
da harekin batera, eta, zeharka, ingurumen-osagaiak txertatu dira bertan, bai eta biztanleen
osasunarekin, genero-ikuspegiarekin, hizkuntza-inpaktuarekin etanekazaritzaren esparruko
eraginarekin lotutako osagaiak ere. Xede horretarako, IIEB berria idatzi da Ingurumen
Organoaren jarraibideen arabera.
Orain aurkeztutako HAPO honek ingurumen-ebaluazioaren prozesu horri erantzuten dio beraz,
bai eta berori idazterakoan planteatu diren irizpideei eta jendaurrean ezagutarazteko prozesuaren
emaitzari ere.
Aintzat hartu diren eta baztertu diren irtenbideak zehatzago ageri dira espediente osoan eta
HAPO honen inguruan idatzitako IIEB berriko IV. eta XI. ataletan.
Hala ere, esan beharra dago aukera ugari aztertu direla, esaterako, Plangintza-aurrerakinean
hasiera batean aztertutakoak, orain planteatzen den LZPak bezala, hirigunea asko zabaltzea
aurreikusten zutenak, ia ibar osoa hartuz (Montes, Arane, Ezeizaenea-Errekondone, Ibategi,
Zaldune, etab.), eta baita Molpoidoko mendi-hegalak ere; beste aukera batzuek aldeko behin
betiko ingurumen-txostena jaso zuten 2011n, eta haiek ere ibarreko lurren zati handi bat hartzen
zuten (batzuk eta besteak Haginpek egindako IIEBren lehen bertsioan ebaluatu ziren); 2014ko
irailean prozesuari jarraipena eman zitzaionean ere aztertu ziren beste aukera batzuk. Kasu
horretan hiru aukera aztertu ziren eta denetan, intentsitate handiagoarekin edo txikiagoarekin,
hirigunera mugatzen zen esku-hartzea, ibar osoa hartu gabe (II.3 planoa).
Plan Orokorrean garatzeko aukeratu den soluzioak nabaritutako arazo eta premiei erantzun
eraginkor bat ematea ibarreko lurzoru berezienak, hau da, Arane, Montes eta Zume
babestearekin uztartu nahi izan du, eta 2014ko iraileko dokumentuan identifikatutako 2. aukera
garatzea hautatu da.
Iraunkortasun-printzipioak barnean hartzen ditu proposamenak, hala nola lurzoru berrien
artifizializazioa mugatzea, hiri-ingurunea berritzea, Zelai ibaia balioestea, motorrik gabeko
mugikortasunaren aldeko apustua egitea, landa-inguruneko erabilerei eustea eta dagokien
balioa ematea, eta ingurumenaren aldetik hobetzea.
Hortaz, planaren proposamenen oinarrizko helburua udalerriko ingurumen-baldintzak hobetzea
eta arriskuak minimizatzea da, azken helburutzat biztanleen ongizate eta osasun onena lortzea
hartuta; dokumentu honetan jasotzen den hirigintzaren jatorrizko eta funtsezko helburua horixe
da. Dokumentu honen eranskinen artean, Eusko Jaurlaritzak duela gutxi emandako arriskuei
buruzko nahitaezko txostena dator (2. eranskina). Txostenean ez da aurkitu arrisku berezirik,
eta lehendik dagoen udaleko larrialdi-plana aipatzen da. Uholde-arriskuari dagokionez, esan
beharra dago aplikazioko plan berri bat zehaztu dela: Kantauri Ekialdeko Plan Hidrologikoa
(1/2016 ED, urtarrilaren 8koa). Uholde-eremu berriak ere zehaztu dira, aipaturiko txostenean
jasotakoak eguneratuz, Plan Orokor hau txostenera egokitu delako.
Hala, planeko proposamenek, espazio publiko irekiak hobetzea ez ezik, horrelako espazioak
eskuratzea lortu nahi dute, gutxi baitira udalerrian; hirigintzako oztopoak ere kendu nahi dituzte;
garraio publikoaren erabilera eta lekualdaketa aktiboak sustatu nahi dituzte, mugikortasunaren
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arloan zehaztu diren neurrien bidez; eta, halaber, zaratekin, usainekin edota argiztapenarekin
lotutako eragozpenak minimizatu nahi dira, proposamen zehatzen bidez (zarataren inpaktuaren
azterketa zehatza, horrekin zerikusia duten neurriak, etab.).
Planak ingurumen-ikuspegitik txertatzen dituen eta herritarren osasunaren hobekuntza ekarri
behar duten neurri espezifikoak dira.
II.7.- Biztanleriaren eta bizitokien hazkunde-hipotesia.
Ibarrak, gaur egun, 4.200 biztanle inguru ditu. 1960-75 aldian bizi izandako aparteko
hazkundearen ondoren, 1.541 biztanle izatetik 4.037 biztanle izatera pasatuz eta aldi labur
horretan % 260 baino gehiago haziz, biztanle-kopurua ez da ia batere aldatu mende honetan
zehar (4.208 biztanle 2001ean).
Bizi izandako aldaketa drastiko hura barneratuta, udalerria prest dago orainerako eta etorkizun
hurbilerako egokiena izan daitekeen estrategia definitzeko, azken urte hauetan biztanlekopurua txikitu ez den arren, Oria haraneko udalerrietan ikusitako erritmoetan ere ez dela hazi
jakinda. Udalerriko gazte batzuek beste udalerri horietan hartu dute bizilekua, neurri batean
azken zortzi urte hauetan herrian izandako bizitegi-eskaintza urriaren ondorioz.
Ikusitako eboluzioaren aurrean eta Ibarrako hirigunearen Tolosaldea eskualdeko buru-izaera
kontuan hartuta, zentzuzkoa da pentsatzea Planaren epemugan, baldin eta behar adinako
etxebizitza-eskaintza izaten bada prezio egokian eta azken urte hauetan bizi izandako koiuntura
gainditzen bada, edozein kasutan bideratzen ahalegindu behar den hipotesia, udalerriko
biztanleria hazi egin liteke, azken urte hauetako gazteen exodoa hein batean berreskuratuz eta
eskualdeko biztanleak hartuz, aurretik beste udalerri batzuek egin duten bezala. Horrela
planteatzen da izapidetzen ari den LZP dokumentuan.
Horrela, zentzuzkoa da pentsatzea Plan Orokorraren epemugan (2026), biztanle-kopurua 4.400
izan litekeela. Horren arabera, urteko hazkunde metagarria % 0,23koa izango litzateke.
Horrek esan nahi du bizitegi-eskaintzak erantzuna eman behar diola, alde batetik, bizitegihazkundeari eta, bestetik, Plan Orokorraren epemugan espero den familiaren batez besteko
tamainari, harrotze-koefiziente egokia kontuan hartzeaz gain. Lehen adierazi den bezala,
Ibarrako batez besteko indizea etxebizitza okupatuko 2,55 biztanlekoa da, Gipuzkoako batez
bestekoa baino handiagoa (etxebizitza okupatuko 2,51 biztanle). Gainera, zentzuzkoa dirudi
pentsatzea Plan Orokorraren epemugan batez besteko hori 2,40ra jaitsi daitekeela.Horren
ondorioz, 100 biztanleko hazkundeak 42 etxebizitza eskatuko lituzke eta aipaturiko indizearen
beherakadak 105. Guztira 147 etxebizitza izango lirateke, eta 2,5eko gutxieneko balioko
koefiziente zuhurra kontuan hartuta, 367 etxebizitza berriko eskaintza egin beharko litzateke
egindako hipotesiaren arabera. Gutxi gorabehera, kopuru horren % 10 kenduta, etxebizitza
hutsak betez estaliko litzatekeena, 330 etxebizitza berriko gehieneko eskaintzaren aurrean
egongo ginateke.
Hipotesi hori bat dator aurretik aztertutakoekin eta horretara egokitzen da Planean egindako
proposamena.
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II.8.- Beste irizpide eta helburu batzuk.
Aurreko ataletan adierazitako helburu eta irizpide orokor horiez gain, plan hau izapidetzeak eta
onartzeak duen interesa nabarmendu behar da hemen; izan ere, indarreko Arau Subsidiarioak
zaharkituta gelditu dira, eta udalerriak lehenbailehen proiektu bat izatea nahitaezkoa dela ikusi
da, egiteko daukan urratsa egin dezan eta hiri-ingurunearen eta ingurumenaren ezaugarriak,
bere integrazioa eta Zelai ibaira irekitzea berreskura ditzan.
Bestalde, lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 Lege berrira egokitu gabeko planak
berrikusteko aginduari erantzuten dio proiektuak.
Proposamenak Ibarrako Apatterreka industrialdea garatzeko eskualdeko helburua ere jasotzen
du, eta garapenaren bigarren faseari aurre egingo dio.
II.9.- Esku hartzeko proposamenaren azalpena.
II.9.1.- Proposamena egiteko oinarriak
Dena den, Plan Orokor hau sustatzeko erabakia udalak udalerriko antolamendua berrikusteko
eta etorkizunerako proiektu bat izateko ikusi duen beharraren ondorio da, egungo egoera eta
indarrean dauden Arau Subsidiarioen gauzatze maila eta zaharkitzea kontuan hartuta.
Alternatibak kontrastatu eta heldu ondorengoazterketa-prozesuan zehaztu diren helburuei eta
hartu diren erabakiei erantzuten diete bertako proposamenek, baita jendearen parte-hartzearen
emaitzari ere.
Diagnostikatutako egoerari erantzuteko, bai eta udal-proiektua berrikusteko udalaren helburuari
eta udal-proiektua indarreko legeriaren arabera egokitzeko aginduei erantzuteko ere,
dokumentu honek, funtsean, 2014ko irailean egindako dokumentuan iragarritako 2. aukera
garatu du.
Eta funtsezko oinarrien dekalogo hau kontuan hartuta egin du:
-

-

Lurzoru urbanizaezinaren erabileren babesa eta erregulazioa.
Zelai ibaiaren ibarreko Arane, Montes eta Zume eremuak nekazaritza-balio handiko
lur gisa finkatzea.
Hirigunea ibaira irekitzea eta ibai ertzetan ibaiko parke publiko bat sortzea Tolosako
Zumardi Handi parkeari jarraipena emanaz.
Hiri-integrazioa eta -jarraitutasuna, oinezkoen eta txirrindularien mugikortasuna
bereziki erraztuz; eta hirigunearen ingurumen-hobekuntza, bereziki zarata
murriztuz. Horretarako, Apatterrekako biribilgunea eta Bentazar arteko saihesbidea
egikaritzea planteatzen da.
Berrurbanizatzea eta hiri-berroneratzea, irisgarritasun-baldintzak bideratuz, eta
ondare eraikia eta, oro har, kultura-ondarea birgaitzea eta babestea.
Garapen berriak aurreikustea, hiri-bilbe jarraitua eratuz Gurutzeaga-Emeterio
Arresen, San Ignazion, Elduaran-Gaiarren, Malkorrenea-Eskuzarren, IbategiEguzkialden, eta San Bartolome-Zaldune-Azkuen.
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Ekonomia-jardueretarako lurzorua prestatzea ekimen publikotik eta eskualdeko
izaerarekin Apatterrekan.
Hirigunean merkataritzaren eta zerbitzuen ekonomia-jarduera bultzatzea, bizitegierabilerarekin bateragarria dena.
Ekipamendu-zuzkidura hobetzea.
Kontuan hartuko dira energia aurrezteko neurriak, zerbitzu-azpiegituren
eraginkortasun ahalik eta handiena lortzera bideratutakoak (argiteria, etab.) nahiz
teknologia berriak herritar guztien zerbitzura jartzekoak.

Oinarri horiek ditu, beraz, plan honek, eta berori idazteaz arduratu den talde teknikoak nahiz
udaleko ordezkariek eta udaleko zerbitzu teknikoek ildo horretan lan egin dute etengabe,
dokumentu hau zehaztu arte.
II.9.2.- Deskribapen orokorra
Proposamena azterketa bikoitzaren ondoriozkoa da, batetik, aurretiko izakin fisikoen, hau da,
era guztietako asentamenduen, azpiegituren, nekazaritza-erabileren, egungo landarediaren
(ikus plano eguneratua: II.2 planoa), biztanleriaren, faunaren, egungo koiunturaren, eta abarren
ondoriozkoa; eta bestetik, etorkizunerako planteatutako proiektu, premia, ekimen eta ideia
berrien ondoriozkoa.
Lehen aipatutako helburu eta irizpideetan oinarrituta proposatzen den ereduak udalerriko
bertako nahiz ingurune hurbileko premiei erantzuten die, udalaz gaindiko ekimenak txertatuz
lurzoruaren antolamenduaren arloan; besteak beste, Zelai ibaiaren bailarako bizikleta-bideari
jarraipena ematea, Apatterreka eta Bentazar arteko saihesbidea egitea edo Apatterrekako
industrialdearen bigarren fasea antolatzea.
Udal-lurraldean esku hartzeko ereduak, logikaz, oinordetzan hartutako hiria finkatzea
aurreikusten duen arren, modu esanguratsuan berrikusten du hasierako eredua, 1991ean
onartutako Arau Subsidiarioek bere garaian xedatutakoa, jasangarritasun-printzipioa gehitzeko
eta udal-garapenaren bideragarritasuna bilatzeko helburu bikoitzarekin.
Planak askotariko soluzioak jasotzen ditu, arloko ikuspegien arabera ondorengo ataletan
deskribatzen direnak.
Oro har, Planak proposamenak biltzen dituela adierazten da, ahalik eta sinergia zabalenak
lortzen eta prozesuan egokienekotzat, posibletzat eta jasangarrienekotzat jo diren soluzioak
hartzen ahaleginduz. Eta hori guztia, plana amaitu baino lehen udalerri bizia, bizi-kalitate
handiagokoa eta ingurumen- eta hiri-ikuspegitik hobetutako ingurunea duena ahalbidetzeko
helburuarekin.
Horretarako, ezinbestekoa da hiriguneari jarraitutasuna ematea, oinezkoak segurtasunez mugi
daitezen, eta espazio libreak sortzea, oso gutxi baitira gaur egun, eta oinezkoentzat (eta
bizikletentzat) oztopo urbanistikorik gabeko ibilbideen sistema bat prestatzea, espazio libreak
eta ibilbideak lotzeko.
Horren ondorioz, oinezkoentzako eta bizikletentzako ibilbide osoa proiektatu da, Zelai ibaiaren
ibilguaren paraleloan eta aldamenean, garapen berriak aurreikusten diren tokian zabaldu egiten
baita. Eta bereziki, Beheko bide eta Ibategi parkeak proiektatu dira, hirigunea ibaira irekiz.
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Modu osagarrian, Zelai ibaiaren bi ertzen arteko lotura hobetuko duen oinezkoentzako sarea
eratuko da, Ibategi eta San Bartolome arteko oinezkoentzako pasabidea aurreikusten delarik;
eta hiriguneko igarotzako trafikoak ezabatzen direnean, bereziki ibilgailu astunak, hobekuntzak
egingo dira lehendik dagoen sarean, goiko auzoetara zabalduko diren hobekuntzak
irisgarritasun-baldintzak hobetzeko, bai orokorrean eta bai Elduaran behekoan, Elduaran
goikoan, Tokionan, Guridi eta Argindegi (Bizkardo ondo) arteko loturan, MalkorreneaEskuzarrren, eta beste hainbat tokitan egingo diren jardueretan. Ibarrera ere zabalduko dira
hobekuntzak (Apatta eta Emeterio Arrese kaleen jarraipena, San Bartolome eta Azkue arteko
jarraipena, etab...
Espazio libreen sarea Egiazpi eta Bista Onako parkeen aurreikuspenarekin osatzen da. Eta ezmotordunentzako ibilbideen sistema ibarreko hirigunearen eta Apatterreka industrialdearen
arteko konexio berri batekin.
Horrela, hiri-inguruneko joan-etorriak atsegin eta abegikorrak izatea lortu nahi da, motorrik
gabeko bitartekoak erabiliz; eta, noski, posible da hori, Ibarrako hirigunearen neurria eta
topografia ikusita.
Lehendik dauden azpiegituren optimizazioan eta hobekuntzan oinarrituta egituratu da
proposamena, saihesbidea amaitutakoan, Ibarrako ekialdetik, hain zuzen ere Bentazartik
sarbide erosoa aurreikusteari arreta berezia jarrita. Ekintza hori estrategikoa da aurrez
aipatutako helburuak lortzeko.
Bestalde, tamaina handiko aparkalekuak antolatzea aurreikusten da egoiliarrentzako
aparkalekuen eskaintzarekin, eta baita txandatzeko aparkalekuak ere, bata hirigunerako
sarbidearen ondoan, Zaldunen, eta bestea Beheko biden.
Horrekin guztiarekin, Berastegirako GI-2130 eta Leabururako GI-3212 egungo errepideak
Euskal Herria eta Otarreaga kale bihurtuko lirateke, hurrenez hurren, haien sekzioa
berrantolatuz eta espaloiak egikarituz eta zabalduz. Horrela, ia hirigune osoa oinezkoentzako
gune edo “30 gune” bihurtuko litzateke, IV.4 planoan jasota dagoen bezala.
Lurzoruaren erabileraren optimizazioa ere ahalbidetzen du Plan Orokorrak, Plana egikaritzeko
eta garatzeko epean artifizializatu beharreko azalera ez baitu ia batere handitzen indarreko
hirigintza-plangintzak aurreikusitakoarekin alderatuta. Horretarako, jarduketen kopurua mugatu
egiten da esparru horretan, eta planteatutako helburuei modu oso batean erantzuteko
beharrezkoak direnetara mugatzen da. Hala, proposatutako jarduketa esanguratsuenak
Gurutzeagan, Malkorrenea-Eskuzarren, Ibategin, eta Zaldunen aurreikusitako bizitegi-garapen
berriak, eta Apatterrekako industrialdearen garapenaren bigarren fasea dira.Bestalde, Plan
honek Apatterrekako garapenaren bigarren fase horrek hartzen duen eremua mugatzen du eta
garatu gabeko lurzoru industrial bat deskalifikatzea proposatzen du (P.I. 1).
Hiriguneko esku-hartzeak dira, hiri-bilbea ondo ehuntzea eta jarraitutasuna ematea xede
dutenak, hiriko hainbat hutsune osatuz. Apatterrekako industrialdean aurreikusitako eskuhartzea gehitu behar zaie horiei.
Bilbea ehuntzeko funtsezko proposamen hori hirigunean merkataritza eta zerbitzuen ekonomiajarduera sustatzen laguntzeko proposamenarekin osatzen da, bizitegi-erabilerarekin
bateragarria denarekin.
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Aldi berean, planak udalaren ekipamendu-sistema finkatuko du, eta xede horretarako Zaldunen
aurreikusten den lursailaren berariazko antolamenduak indartuko du berori.
Horrela, II.3 planoan ikus daitekeen bezala, Plan Orokorrak definitutako hirigunearen azalera
2
614.533 m -ra mugatzen da, plangintzak une honetan aurreikusitako hirigunearen azalera
2
2
baino (604.033 m ) 10.500 m soilik handiagoa dena. Proposatzen den hiriguneak beste hiri2
parke bat ere izango du (Bista Ona), 8.745 m -koa, espazio libreen sistema orokorra osatzea
xede duena.Beraz, Plan Orokor berriak hirigunearen azalera efektiboan ia eraginik ez duela
ondoriozta daiteke, eta ez dituela lurzoru urbanizagarri berriak sailkatzen.
Planak landa-lurzorua ere antolatzen du, lehen sektoreko erabileren garapena erraztuz eta bere
natura-balioak babestuz. Horretarako, bizitegi-erabilera autonomoetarako eraikin berria
ezartzea saihestuko du, eta nekazaritza-, abeltzaintza- eta baso-ustiapenekin lotutako
ezarpenak garatzea edota birgaitzea eta lehendik dagoen ondare eraikian esku hartzea
arautuko du.
Proposamenak Ibarrako balio ekologiko handiko ia lurzoru guztiak (Zume, Montes, Arane,
Ibategi ekialdea, Etxaniz…) finkatzea bermatzen du Planaren epemugan.
Horrela, hirigunea zuzkidura-, bizitegi- eta industria-erabilerak hartzeko eremu gisa erabiltzea
optimizatzen da, eta sinergia handiagoak ahalbidetzen ditu horrek, helburu jakin batzuetan
biltzen diren inbertsio publiko eta pribatu jakin batzuetarako bideak bilatzeko ahalegina
egitearekin batera. Helburu horiek dibertsifikatu egiten dira bideragarritasuna errazteko.
Horren gisako esku-hartze ereduak bizitegi- edo industria-eremu berriek lurzorua modu
estentsiboan eta bereizketarik gabean okupatzea eta eremu horiei dagozkien azpiegitura
berriak sortzea saihesten du eta, aldi berean, lurraldeari lehen mailako garapenerako balioa
emateko helburuari erantzuten dio.
Planak, bestalde, ikusitako arriskuei eta, bereziki, uholde-arriskuari eta higadura-arriskuari
erreparatuz egingo dio aurre antolamenduari.
Planean ondare arkitektoniko, arkeologiko eta naturalistikoaren Katalogoa ere jaso da, ondare
horretako elementu garrantzitsuen babesa arautzeko helburuarekin.
Etorkizuneko garapenean energia aurrezteko arloan, zerbitzu-azpiegituren eraginkortasunaren
arloan (argiteria, etab.) eta herritar guztien zerbitzura teknologia berriak ezartzeko arloan
neurriak planteatu ahal izateko esparrua ezartzen du Planak, energia-iraunkortasuna
ahalbidetuz.
Ondorengo ataletan modu xehatuan deskribatuko diren askotariko beste zehaztapen batzuk ere
jasotzen ditu planak.
II.9.3.- Zonakatze orokorra
Udal-barruti osoa zonakatzeko proposamena egiten du Plan Orokorrak, eta hainbat eremu
bereizten ditu, lurzoru hiritarrak edo hiritarrezinak diren alde batera utzita; horretarako,
proposatzen den hirigintza-araudi orokorrean, hainbat erabilera- eta eraikuntza-baldintza
ezartzen dira. Zonakatze global hori III.1 eta III.2 planoetan adierazi da grafikoki.
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Lurraldeko egitura orokorreko elementu esanguratsuenak honako hauek dira:
- Lehenengoa eta esanguratsuena: Zelai ibaia.
- Zelai ibaiaren aldamenean aurreikusitako espazio libreen sistema orokor jarraitua,
oinezkoentzako eta bizikletentzako ibilbidea gehituko duena.
- GI-2130 errepidea eta bere saihesbidea, GI-2130-A errepidea; eta GI-3212 eta GI-3421
errepideak.
Lurraldearen egitura orokorra izaera orokorreko ekipamendu eta gainerako espazio libreek
osatzen dute; eta egitura horren elementu gisa azpiegitura-sareetako elementu bereziak
finkatzen dira (ur-depositua, besteak beste).
Hirigunean, gainera, hainbat eremu bereizten dira, besteak beste: lehentasunez bizitegierabilerara zuzentzen direnak (A), industria-erabilerakoak (B), errepide-sareari dagozkionak
(sistema orokorra) (E), ekipamenduetakoak (G), espazio libreei dagozkienak (F.1 eta F.2) eta
zerbitzu-azpiegituretarakoak (H).
Memoria honen azken aldera txertatzen diren ezaugarrien koadroetan ikus daitekeenez,
esanguratsua da industria-eremuek bizitegi-eremuei dagokienaren azalera bikoitza hartzen
dutela ikustea, Apatterreka eremuak duen garrantziaren ondorioz. Bestalde, hiriguneko sistema
orokor publikotarako azalerak hirigune osoaren % 5 baino zerbait gehiago hartzen du (614.533
2
m ).
Eremuen tipologia horiei landa-lurraldea nahiz hiri-ingurunea xede dituzten antolamenduko
baldintzatzaile gainjarriak erantsi behar zaizkie.
Bestalde, proposamenak ekosistema naturala zaintzen du, balio ekologiko handieneko eremuak
babesten baititu; gainera, lurzoru urbanizaezin guztia berorren baliabideekin, balioekin,
landarediarekin, erabilerekin eta gaitasunekin bat etorrita antolatzen eta zonakatzen du.
Halaber, ekintza positiboko neurriak planteatzen dira narriatutako, hondatutako edo aldatutako
eremu edo espazioetarako, eta baita ingurumenaren ikuspegitik arriskuren bat duten
inguruetarako ere, hala, arrisku horiek murrizteko edo desagerrarazteko.
Ibarrako lurzoru urbanizaezina antolatzeko eta zonakatzeko proposamen hau Antolamenduko
Landa Eremuen (III.1 planoa) eta Baldintzatzaile Gainjarrien (V. planoak) mugaketatik abiatuta
zehaztu da; eta, berorietarako, erabilerak eta jarduerak arautu dira, lehenago deskribatutako
balio, baliabide, erabilera eta gaitasun haiekin bat etorrita. Ondoren zehaztuko ditugu ezaugarri
horiek guztiak.
Urbanizaezin gisa sailkatutako lur-eremu handi horretan Planak izango dituen ondorioak
positiboak izango dira, ingurunea babesten duen eta landa-lurzoruaren natura-, paisaia- eta
produkzio-balioak kontserbatzen laguntzen duen heinean. Aldi berean, ingurumen-ikuspegitik
aldatutako, narriatutako eta hondatutako eremuen lehengoratzea eta ingurumen-hobekuntza
indartu eta sustatzen ditu.Urbanizaziotik babestu egin dira baliabide horiek, baina biztanleek
beroriez gozatzeko aukera dute, balio horien kokagune den lurraldearen balio potentzial
intrintsekoaz jabetzeko beharrezkoa baita horiek ezagutzea, bai eta beroriez gozatzea eta,
modu egoki batean, dagokien balioa ematea ere.Testuinguru horretan Izaskun-UzturreBelabieta ingurunea aisiarekin eta dibulgazioarekin lotutako jarduerei bide emateko kontuan
hartzeko moduko paisaia-, geologia- eta kultura-potentziala duen lurraldetzat jotzen da (eremu
horretan igarotzen da PR-GI 115 "Belabieta pasealekua" izeneko mendi-ibilbidea).
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Azkenean, ez da proposatu landa-errepideei zona maila esleitzea, eta horien identifikazioa eta
erregulazioa modu independentean proposatzen da.
* Antolamenduko landa-eremuak.
Zazpi eremu-mota bereizi dira. Eta honela identifikatu dira: D.1, D.21, D.22, D.3, D.4, D.5. eta
D.6. Hauek dira zehazki eta III.1. planoan jasota daude:
- Babes Bereziko Landa Eremua (D.1).
Ibarrako lurraldeak ez du bat egiten NBen Euskal Sarean edo Natura 2000 Sarean (BGL, KBE
edota BBE) sartutako elementu bakar batekin, eta ez natura-intereseko eremu bakar batekin
(AIN eta beste batzuk).
Landa Eremu horren barruan honako baso-mota hauek daude batez ere: harizti azidofilo-baso
misto atlantikoak, pagadi azidofilo atlantikoak, Ilex eta, batzuetan, Taxus-ezko(UE 9120 kod.)
oihanpea dutenak; Castanea sativa (UE 9260 kod.) basotxoak; eta haltzadiak eta lizardiak,
Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion incanae, Salicion albae)(UE 91EO*
kod.), eta baita bertako landaredia-multzoak eta -heskaiak ere. Balio edo potentzial ekologiko
handiko egiturak dira, beste nekazaritza-erabilera batzuen presioagatik (batez ere koniferoberroihaneztatzeak, larreak, baratzeak, fruta-arbolak) eta nekazaritzakoak ez direnengatik
(bizitegi- eta industria-erabilerak, azpiegiturak, etab.) asko murriztu direnak. Lurralde horren
landaredia potentzialaren lekukoak dira, udalerri osoaren azalera txiki bat hartzen dute eta,
zenbait kasutan, batasunaren intereseko habitatak dira.
Landaredia-orban horiek, salbuespen batzuk izan ezik, nahiko ondo kontserbatuta daude. Hala
ere, batzuek ingurumen-ikuspegitik hobetzeko eta lehengoratzeko jarduketak behar dituzte
klimax-basorantz eboluzionatzeko (ertzeko zona narriatuak, soilguneak, baso-landaketa
aloktonoen tartekatzeak, gehiegizko oihanpea, etab.). Ongien kontserbatutako masak
iparraldean daude, Uzturreren mendi-hegaletan eta inguruan.
Batasunaren intereseko beste habitat batzuei dagokienez, esan beharra dago txilardi lehor
europarrak (txilardi atlantikoa, Ulex sp. nagusi duena) (UE 4030 kod.) eta larre lehor erdinaturalak eta kareharrizko substratuen gaineko sastraka faziesak ere (Festuco-Brometalia)
(orkideak hazten diren eremuak) (UE 6210 eta 6210* kod.), batez ere Uzturreren goi mendihegaletan kokatutakoak, Babes Bereziko Eremu horretan sartu direla, baina ez garaiera txikiko
sega-belardi pobreak (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (UE 6510 kod.), Ibarrako
lurraldearen antolamendu-irizpide soilengatik, udalerriko abeltzaintza-ustiapen asko lurzoru
horietan bermatzen direlako (sega-belardi pobreek, larre atlantiko tradizionalekin identifikatzen
direnek, udalerriaren zati oso garrantzitsua okupatzen dute eta, batasunaren intereseko habitat
guztien artean, azalera handiena hartzen du). Habitat horiek, bestalde, ohikoak dira bai udalerri
honetan eta bai Gipuzkoako lurralde osoan. Baina horrek ez du kentzen Plan honek haien
erabilerak eta aprobetxamenduak modu jasangarrian arautzea.
Larre azidofilo menditarrei dagokienez, Nardus generoko formazio belarkarak deituriko, espezie
ugariko eta Europako inguru menditar eta submenditarreko silize-substratuen gainekoak
(Agrostis eta Festucaz osatutako larre menditarrak) (UE 6230* kod.), bat datoz batik bat Larre
Menditarren Landa Eremuekin, LAGetan xedatutako antolamendu-kategoriaren arabera.
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Habitatei buruzko 92/43/CEE Direktibaren ondoriozko babes-konpromisoak babes bereziko
eremuetara mugatzen diren habitatei aplikatzekoak diren arren, esan beharra dago Direktiba
bereko 11. artikuluak Europako lurraldean dauden guztientzako ezartzen duela zaintza, kontuan
hartuta batez ere lehentasunezko habitat naturalak eta lehentasunezko espezieak.
Eremu horien antolamendu-irizpidea kontserbaziokoa da, eta aprobetxamenduren bat badute,
modu jasangarrian sustatu beharko da, erabilitako baliabidea berritzea bermatuz.
- Nekazaritza eta Abeltzaintzako Landa-eremua eta Landazabala. Balio estrategiko handia
(D.21).
Hiri-erabileren irismenetik kanpo geratu diren ahalmen agrologiko handieneko lurzoruak Zelai
ibaiaren ibarrean daude (II. eta III. mota agrologikoak), eta beren bokazioarekin bat datozen
nekazaritza-erabilerak dituzte gaur egun.
Eremu horretan sartu dira Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta basoak antolatzeko
LAPean Balio Estrategiko Handikotzat jotako orban guztiak, Bentazartik edo Azkue zubitik gora
dauden urak, Ibategi eremuko mendebaldeko muturra eta Zaldune, Malkorrenea-Eskuzarre eta
Araneko azalera txiki batzuk izan ezik.
Zelai ibaiaren eskuineko aldean kokatutako zona horietako lehena alde batera uztearen
arrazoia ingurumen-ikuspegitik duen aldaketa- eta narriadura-egoera da. Lurzoru naturala ia
erabat desagertu da eta eremua zabalgune zolatua da, nekazaritza-erabilerarik gabekoa. Beste
hainbat erabilera hartzen ditu, esaterako, aparkaleku-erabilera, eta baita trafiko-seinaleak eta
era guztietako unean uneko isurketak ere (obrako materiala, simaurra, etab.). Beste zona
batzuk alde batera uztearen arrazoia ingurumen-ebaluazioan azaldutakoa da eta, bereziki,
nekazaritza-ebaluazioan.
Plan Orokorra behin betiko onesteko akordioan kontu horren inguruan xedatutakoaren arabera,
Foru Aldundiko Nekazaritzako eta Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusiak egindako
txostenaren edukia aztertu ondoren, udalak erabaki hori eta nekazaritza-ebaluazioa berretsi
ditu.
Horren guztiaren ondorioz, balio agrologiko handiko zona gisa sailkatu dira balio eta azalera
handieneko ibarreko lurzoruak, Montes, Arane, Ibategi (ekialdea) eta Etxaniz finkekin bat
datozenak.
Nekazaritza-sektorearen ikuspegi estrategikotik garrantzia duten eremuak dira, eta, hala,
lehentasunezkoa jotzen da eremu horietan erabilera horiei eustea eta kontserbatzea.
- Nekazaritza eta Abeltzaintzako Landa-eremua eta Landazabala. Trantsizioko landa-paisaia
(D.22).
Balio Agrologiko Handiko Zonarekin alderatuta, ekoizpen-ahalmen txikiagoko eremu landatuak
dira, edo belardiek eta haiekin edo fruta-arbolekin mosaikoa osatuz ageri diren baso-tarte
txikiek estalitako landazabaleko eremuak.
Bat dator erabilera-ahalmen moderatuko eta txikiko lurzoruekin, batez ere maldak (hainbat
kasutan % 30etik gorakoa) ezarritako mugen, drainatzearen eta propietate kimikoen ondorioz.
Eremu horiek, oro har, hauskortasun handia dute erabileran, bai kokapen topografikoagatik eta
bai sakontasun, ur-erreserba eta emankortasun eskasagatik.

IBARRAKO HAPO
“1. MEMORIA” dok.
“1.1. HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUA ETA BERORREN GAUZATZEA JUSTIFIKATZEKO MEMORIA”
2018ko uztaileko Testu Bategina

-41-

Ibarrako lurralde hain gorabeheratsuaren ezaugarriak eta nekazaritza- eta abeltzaintzaerabilerarako lurren premia kontuan hartuta, gaur egun larretarako, fruta-arboletarako,
baratzetarako eta haztegitarako erabiltzen diren eremuak zonakatze-proposamen horretan
uzteko ahalegina egin da, bat etorri ez direnean malda handiko zonekin, higadura-prozesu larri
edo muturrekoekin eta erabilera hori hartu dutenean betelan artifizialak dituzten zonekin
(Molpoido edo Argindegiko zonak). GI-2130-A errepidetik hurbilen dauden Molpoidoko mendihegaletako soroen artean ahalmen agrologiko txikieneko lurzoruak dituztenak (VI. mota) Zona
horretan sartu dira, eta baita kareharria azaleratzen zaien mendi-hegaleko hainbat eremu ere,
gaur egun larre-erabilera dutelako. Azken eremu horietan lehentasuna du lurzoruak
kontserbatzeko eta higadura-arriskua kontrolatzeko neurri eta jardunbide egokiak sustatzeak
eta garatzeak.
Hemen sartu dira baserri-inguruneetan kokatutako baratze txikiak eta, edozein azalera eta
kokaleku hartuz, edonon aurki daitezkeen hiri-inguruneko baratzeak.
Lehen azaldu den bezala, Habitatari buruzko Direktibak batasunaren intereseko habitat gisa
hartu dituen sega-belardi asko Zona horren barruan sartu dira, horien oinarrizko lurzoruak
udalerriko nekazaritza- eta abeltzaintza-ustiapenei dagozkienak direlako (larreek hartzen dute
Ibarrako nekazaritza-erabileren zati garrantzitsu bat). Dena den, Planak Zona horren barruan
hartzeak, beren bokazioarekin bat datorren erabilerak araututa, aukera emango du, nolabait,
haiek babesteko, abeltzaintza-jarduera eta habitat-mota hori garatzen laguntzen duten teknikak
garatzen jarraitzea ahalbidetzen duelako. Ez da ahaztu behar larre horien jatorria artifiziala dela
eta horien kontserbaziorako oso garrantzitsuak direla baserritarra eta belarjaleen jarduna, hura
zapalduz eta ongarrituz egonkortzen laguntzen dutelako. Eremu horiek hirigune inguruko
mendi-hegaletan daude, haren iparraldean nahiz hegoaldean.
Nolanahi ere, eremu horietako gehienak, lehen deskribatutako ezaugarriak kontuan hartuta,
maneiuan nolabaiteko zaintza behar duten lurzoruei dagozkie eta beren ahalmen agrologikoari,
nekazaritza- eta abeltzaintza-jarduerei eta, horiekin bateragarriak izanda, ekosistemak eta
nekazaritza-paisaiak zaintzea bermatzen duten jarduerei eustea da.
- Basogintzako Landa Eremua (D.3).
Hemen sartutako lurrek arboladiari eusteko bokazio argia dute, gehienetan gaur egungo
erabileragatik eta noizean behin bokazio-erabilerari lotutako arrazoiengatik (arriskuak, arroen
babesa, etab.). Ibarrako lurraldearen ezaugarri topografikoek erabilera horretara bideratu
dituzte udalerriko zona asko. Malda handiko, erabilera-ahalmen txikiko edota higadura-prozesu
garrantzitsuko eremuak dira. Horiek aztertzeko lehenetsi den irizpidea balio naturalak eta
produktiboak babestea izan da.
Baso-erabilerako eremu guztiak zona bakarrean bilduta daude, ekoizpen- eta babes-funtzioak
elkarrekin lotuta daudelako. Dena den, jasangarritasun-irizpideen ikuspegitik hobe da %
50ekotik gorako maldetan baso-erabilera babeslea sustatzea eta baso-soilketako
aprobetxamendurik ez egitea.Ildo horretan, ustiapen-basoberritzeek, lehen fase batean, lan ona
egiten dute ingurunea kontserbatzen laguntzen dutelako, baina baso-soilketek ondo
egonkortutako edo paisaian integratutako eremu batzuek eraso edo kalte larriak, ekologikoak
zein fisiografikoak jasatea eragin dezakete, eta haiek ustiatu ondoren, baita urak eragindako
higadura-arazoak, masa-mugimenduak eta egitura ekologikoa nabarmen pobretzea ere.
Gainera, baso-ustiapenak baso-pistak irekitzea eta ondoren mantentzea (sarritan alde batera
uzten dena) eskatzen du, eta malda handiko eremuetan lur-mugimendu handiak, ibilguen
aldaketak, drainadura-obra eskasak, paisaia-inpaktu handia eta ustiapenetan erabilitako
makineriak sortutako olio erabilien kontrolik gabeko isurketa puntualak eragiten ditu.
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Nolanahi ere, baso-ustiapen orok mendien kudeaketa jasangarriaren aurrean erantzun beharko
du eta, eremuan zuhaitzak moztuz gero, berehala berroihaneztatuko da, gaur egun
Astabizkarko eta horren inguruko malda handiko eta 2012az geroztik berroihaneztatu gabeko
mendi-hegaletan dagoen egoera eta antzekoak saihesteko.
Bestalde, egungo baso-masa aloktonoen ordez, pixkanaka-pixkanaka, bertako espezieak
aldatzea ere Ibarrako paisaiaren aniztasuna ahalbidetzeko eta indartzeko asmoaren barruan
sartzen da. Gaur egun, koniferoek presentzia handia dute, batez ere hainbat pinu- eta alertzeespeziek.
Administrazioak berak egin beharko luke lehen urratsa norabide horretan lurzoru publikoetan
esku hartuta. Hala, atentzioa ematen du Ibarrako OPM bakarra, Karaño, ia oso-osorik
koniferoekin berroihaneztatuta egoteak, batez ere alertzeekin eta, neurri txikiagoan, intsinis
pinuarekin. HAPOren zonakatze-proposamena eremu honetarako baso-erabilerakoa da, baina
abeltzaintza-erabileretarako lurzoruen balizko premia baten aurrean eta "enklabe" hori Ibarrako
larre menditarren zonatik hurbil dagoela kontuan hartuta, abeltzaintza-erabilera bideratuko da
Karañoko ekialdeko zonan, hain zuzen ere Muñazkitik Txipira (Billabonako udalerria) doazen
mendi-hegaletan.
Zona horietako antolamendu-irizpidea baso-erabilera modu arrazional, bateragarri eta
mugagabean bermatzea da, ustiapen-metodo egokiak erabiliz, lurzoruak kaltetu gabe eta
higadura-prozesuei lagundu gabe.
Zona horiek Mendien Foru Arauek eta arlo horretako Administrazio eskudunak sortutako arauek
arautuko dituzte.
- Larre Menditarren Landa Eremua (D.4).
Uzturreko gailurreriako eremu kakuminalak, zona lauak eta hortz larreen abeltzaintzaaprobetxamendu tradizionala duten malda desberdineko mendi-hegalak biltzen ditu, Zentenotik
(708 m) Akolodi ingurune eta leporaino (600 m), Muñazkitik (694 m) eta Argorritik (643 m)
igarota. Soropil finak eta klima fresko eta hezeko mendiguneko soilgune tipikoak dira,
abeltzaintzaren eta artzaintzaren hasieran jatorria dutenak. Seriekoak dira: sastraka-etapa
narriatuenak ordezten dituzte, gehienetan txilardi baxuak (Erica eta Calluna generoak), otadiak
(Ulex europaeus) eta txilardi-otadiak. Larre azidofilo horiek Nardus generoko formazio
belarkarak deituriko, espezie ugariko, zona menditarreko (eta Europako zona submenditarreko)
substratu silizioen gaineko batasunaren intereseko habitatarekin identifikatzen dira hein handi
batean (Agrostis eta Festuca larre menditarrak) (UE 6230* kodea).
Habitataren kontserbazio onarekin bateragarriak diren abeltzaintza-erabilerak bideratzea da
antolamendu-irizpidea, higadura-arriskua eta lurzorua galtzeko arriskua bereziki zainduz (eremu
batzuetan kareharria azaleratzen da, esaterako, Bizkardoartetxea eta Lizaratzu borden
inguruan). Erabilera horrek, aldi berean, ingurunearen ingurumen-, paisaia- eta kultura-balioa
kontserbatzeko aukera emango du. Zona horiek agertoki bikainak, basoaz gaindiko behatokiak
eta berezko edertasun handiko parajeak dira. Nekazaritza-jarduera uzteak larre-baliabideen
etapa ez hain baliotsuetara eraman dezake, hau da, etapa ez hain emankorretara, eta paisaiabalio askoz txikiagokoetara.
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- Ingurumenaren Hobekuntzarako Landa Eremua (D.5).
IEan kokatutako Beotibarko jarduerarik gabeko harrobiaren inguruneari dagokio, Belauntzako
mugatik eta Amiku izeneko parajetik hurbil. Harrobiaren plazaren zati handi batean ingurumena
zaharberritzeko lan sinpleak egin dira (landare-lur geruza eta bertako zuhaitzen landaketa),
baina zona batzuek ingurumena hobetzea eta lehengoratzea (adibidez, erreka inguruko zonak),
isurketak kontrolatzea (era guztietako hondakinak kentzea: kamioi-gurpilak, plastikoak, bidoiak
eta obra-hondakinak), garbitzea (eroritako zuhaitzak eta adarrak) eta ibar-bide txikian
kokatutako aluminiozko hodi handia kentzea behar dute. Harrobiaren aurreko zonan birsortze
naturaleko ahalmena garrantzitsua da, baina zona askotan azaleratzen da kareharria.
Antolamendu-irizpidea zona horietako ingurumen-baldintzak hobetzea da, ekologikoki gehiago
eboluzionatutako egoeretara bideratuz egungo egoera.
- Azaleko Urak Babesteko Landa Eremua (D.6).
Ibai-ibilguen (Zelai ibaia eta bere adarrak) eta horien babes-ertzen multzoak osatzen dute,
EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko LAPean (Kantauriko isurialdea) xedatutakoaren
arabera. Horrela, osagai hidraulikoari erreparatuta, Zelai ibaia udalerri honetan sartzen denetik
(gutxi gorabehera 2,35 KP) Oria ibaiarekin bat egiten duen arte (0 KP) honela dago sailkatuta: I.
Maila, arroa 10  C ≤ 50 Km². Apatta erreka lurperatuta dago hein handi batean eta bere
ibilgua aldatuta udalerrian igarotzen den tartean, eta Elketa edo San Jose errekak muga egiten
du zati batean Belauntza udalerriarekin. Biak ezkerreko aldetik doaz eta honela daude
sailkatuta: 0 Maila, eta ibaiadarren arroa 1 eta 10 Km² artekoa (1  C ≤ 10 Km²). Gainerako ur2
ibilguak 00 mailakoak dira, 1 km baino gutxiagoko ibai-adarren arroa dute, eta LAP honetan
isurketa-ur gisa hartzen dira.
Azaleko uren zona horietan jabari publiko hidraulikoa eta zortasun- eta polizia-zonak
errespetatuko dira, uztailaren 20ko 1/2001 ELDk onartutako Uraren Legearen arabera eta lehen
aipaturiko EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko LAPen arabera.
Halaber, Zelai ibaiaren ibilguaren ingurumena narriatuta eta aldatuta dagoela nabarmendu nahi
da. Hori dela eta, ingurumena lehengoratzeko eta hobetzeko jarduketak sustatu nahi dira,
bereziki ibaia hirigunean igarotzen den zatian.
Bestalde, Beotibarko zubitik (Belauntzako udalerria) Oria ibaian (Tolosako udalerria) urak isuri
arte Zelai ibaian hil gabeko arrantza modalitatean aritzeko arrantza-barrutia dagoela jakinda,
Gipuzkoako Lurralde Historikoan arrantza kontinentalaren aprobetxamendua arautzen duen
araudia errespetatu eta beteko da (gaur egun indarrean dagoen araudia 2015eko otsailaren
23ko Foru Araua da).
Honako hauek dira eremu horietako jardute-irizpideak: uren kalitatearen kontserbazioa
sustatzea, ibilguen eta ibaiertzen okupazioa edo aldaketa saihestea eta naturako arriskuek
eragindako kalteak minimizatzea.
Uholde-arriskuen arloko arazoak ez du bide ematen arlo hidraulikoan jakineko ekintzak
burutzeko, uholde-arriskua zentzuz minimizatzeko egungo legeriaren araberako esku-hartzeak
egitea baztertu gabe.
Horren guztiaren ondorioz, taula honetan jaso dira, batetik, lurzoru urbanizaezinaren zonakatze
orokorra eta, bestetik, hiri-lurzoruaren azalera.

IBARRAKO HAPO
“1. MEMORIA” dok.
“1.1. HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUA ETA BERORREN GAUZATZEA JUSTIFIKATZEKO MEMORIA”
2018ko uztaileko Testu Bategina

ZONA OROKORRAK LURZORU URBANIZAEZINEAN
(eta hirigunean)

AZALERA
2
(m )

BABES BEREZIKO LANDA EREMUA

1.136.797

NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO LANDA-EREMUA ETA
LANDAZABALA
BALIO ESTRATEGIKO HANDIA

42.325

NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO LANDA-EREMUA ETA
LANDAZABALA
TRANTSIZIOKO LANDA-PAISAIA

1.537.239

BASOGINTZAKO LANDA-EREMUA

1.574.525

LARRE MENDITARREN LANDA-EREMUA

147.230

INGURUMEN HOBEKUNTZARAKO LANDA-EREMUA

8.764

AZALEKO URAK BABESTEKO LANDA-EREMUA

27.922

TRENBIDE-SAREA

46.707

HIRI-ZERBITZUEN AZPIEGITURAK

1.221

HIRIGUNEA

UDALERRIA GUZTIRA
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614.533

5.137.263

Ikus daitekeen bezala, udal-lurzoruaren % 22 baino gehiagok du babes berezia (D.1 eta D.6
zonak). Gainera, lurzoru urbanizaezinaren % 1 inguru da babestua nekazaritza-balio
estrategikoagatik.
Bestalde, lurzoru urbanizaezinaren azaleraren % 30 landazabala eta baso zonak dira.
Nolanahi ere, lurzoru urbanizaezineko bide-sistema orokorrerako azalera Plan Orokor honetan
egindako proposamenak gauzatzen dituzten proiektuetatik ateratzen denera doituko dela
adierazten da.
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* Baldintzatzaile Gainjarriak.
Antolamenduari gainjarritako baldintzatzaileetan, hainbat tipologia bereizten dira. Alde batetik,
ingurumenarekin lotutako baldintzatzaileak daude, ondoren adierazten direnak, esaterako,
zonakatze akustikoa eta ingurumen-unitate homogeneoak; eta, bestetik, beste modu bateko
arriskuak aintzat hartzetik eta horiei erantzuna ematetik ondorioztatu diren baldintzatzaileak.
Honako hauek dira eta V.1, V.2, V.3 eta V.4 planoetan jasota daude.
- Korridore Ekologikoak (BG 1).
Lurralde honetan ez dago loturako eremurik, baina udalerriko ipar-ekialdean Aralar-Aiako Harria
Korridorea dago (EAEko Korridore Ekologikoen Sareko R17 Eskualdeko Korridorea). Korridore
hori eta Adarra-Usabelartza, Araxes, Jazkugañe eta Basabe lotura-eremuak dira Aralar eta
Aiako Harria espazio-nukleoen loturako elementuak. Azken horiek Batasunaren Garrantzizko
Lekuak (BGL) dira.
Eremu horien antolamendu-irizpidea herrien arteko fluxu genetikoa bideratu eta errazten duten
jarduketa eta erabilera guztiak ahalbidetzea da, komunitate biologikoen eta, azken batean,
ekologia- eta eboluzio-prozesuen epe luzean irauteko aukerak gehituz.
- Interes Geologikoko Eremuak (BG 2).
Interes Geologikoko Leku (IGL) gisa identifikatzen da Uzturre mendia, pixka bat iraulitako
kurbadura handiko sinklinala, aldamenetan okertasun leunak dituena, gailurreko kareharri
urgoniarrez eratua eta lurralde horretan erliebe berezia eratzen duena ia 700 m-ko
desnibelarekin Oria haranetik gailurrera. Hori dela eta, mendi-hegalak malkartsuak dira eta
malda handikoak. Bere morfologia goratua geratzen da Oria eta Zelai ibaien higadura-lanari
esker. Kareharriak higagaitzagoak dira, gailurrean malkar pikoak sortzen dituzte eta
behealdean, harri sedimentario bigunagoz osatutakoetan (buztina eta hareharria) forma
leunagoak eratzen dituzte.
Antolamendu-irizpidea deskribatutako balioa aldatu, narriatu edo desagerrarazi dezaketen
jarduketa guztien aurrean kontserbatzea eta babestea da.
- Paisaia babesteko eremuak (BG 3).
EAEko Paisaia Berezi eta Aparten Katalogoaren (PBAK) Aurreproiektuan, Ibarrako lurraldearen
zona handi bat identifikatu da Berrobiko katalogatutako ikus-arroaren (137. arroa) iparraldean
eta ipar-ekialdean kokatutakoa. Arroa paisaia-balio handikotzat jotzen da, paisaia berezi gisa
balioetsitako Berastegiko haranaren behealdea hartzen duelako (Zelai ibaiaren goi-ibarrean
itsas mailatik 390 m-ko garaieran kokatutako depresioa edo kubeta karstiko hondoratua dago,
haran zabal eta lauaren eta balio hidrogeologiko handiko haranaren tipologiarekin).
Dokumentu honek, bestalde, antzeko interesekotzat jotzen du Uzturretik Belabietako leporaino
(Tolosako udal-mugartea) luzatzen den gailurreria, Txaragain (713 m), Zenteno (708 m) eta
Muñazki (698 m) gailurrak hartzen dituena. Ibilbide ia lauko eta ikuspegi politeko ia bi kilometro
dira, eta bi azken gailurrak Ibarrako udal-mugartean daude.
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Antolamendu-irizpidea eremu horiek guztiak kontserbatzea eta babestea da, beren paisaiabalioak aldatu edo narriatu ditzaketen jarduketa, erabilera eta prozesu guztien aurrean.
- Onura Publikoko Mendia (OPM) (BG 4).
Ibarrako OPM bakarra, Karaño, Gipuzkoako OPMen Katalogoan jasota dago 2.042.1
zenbakiarekin. 18,4211 Ha-ko azalera du, udalerriaren azalera osoaren % 3,6 eta bere
erabilera nagusia baso-erabilera da. Basoetan nagusi da alertzea, Larix spp, eta, neurri
txikiagoan, pinu intsinea, Pinus radiata. Bertako landaredia, hau da, pagadia, harizti azidofiloa
eta harizti-baso misto atlantikoa duen azalera oso txikia da.
Onura Publikoko Mendiak eta Mendi Babesgarriak Mendiei buruzko 43/2003 Legean definituta
daude eta horien erregulazioa eta kudeaketa Lege horren bitartez eta Gipuzkoako Mendiei
buruzko urriaren 20ko 7/2006 Foru Arauaren bitartez egiten da.
- Ingurumena Hobetzeko, Lehengoratzeko edota Zaharberritzeko Eremuak (BG 5).
Honako hauek dira garrantzitsuenak:
a) Zelai ibaiaren ibilgua narriadura-egoeran eta ingurumena aldatutako egoeran dago
udalerriko tartean. Hori dela eta, ingurumen-ikuspegitik hobetzeko jarduketak sustatu behar
dira (ibaiertzeko landarerik gabeko ibaiertzak, kanalizazio gogorrekoak, espezie
inbaditzaileen presentziarekin, gutxi zaindutakoak eta nekazaritza-erabileren errespetu
eskasarekin ibaiarekiko eta ibaiertzekiko, era guztietako ur-hargune eta –isurketekin, baita
simaurra ere ibilgutik metro gutxira). Egin beharreko jarduketen artean ingurumenikuspegitik lehengoratzea eta hobetzea daude, esaterako, ibaiertzeko espezieen
berroihaneztatzea eta espezie inbaditzaileak ezabatzea, eta baita aldatu eta narriatutako
zatiak lehengoratzea ere elementu natural hori Ibarrako bizitzan eta paisaian txertatzeko
helburuarekin. Ekintza horiek lehentasunezkotzat jotzen dira ingurumen-ikuspegitik duen
narriadura-egoeragatik eta ibaia hirigunean igarotzen den tartea udalerriko hiri-espazio libre
gisa balioesteko interesagatik.
b) Erreken ur-bazterrak, gehienek galdu egin dutelako berezkoa zuten ibaiertzeko landaredia
(haltzak eta lizarrak batik bat) edo landare-lerro eskas batera murriztuta geratu direlako.
c) Harizti azidofilo-baso mistoko zuhaitz gazte edota narriatuen hainbat eremu.
d) Sastraka-espazio interstizialak eta zuhaitz aloktonoak bertako zuhaitz-masen artean.
e) Orieta, Maietagoikoa, Elutzun eta Txulone baserrien inguruan, bi horiek Izaskun inguruan,
kokatutako kareharri-azaleratzeak dituzten mendi-hegaleko zonak, eta Larre Menditarren
Zonako beste eremu txiki batzuk (Bizkardoartetxea eta Lizaratzu bordetatik hurbil). Eremu
horiek Trantsizioko Landa Eremutzat jo dira, lurzoru horietan hainbat abeltzaintza-ustiapen
daudelako, baina kontuan hartu eta tratatu beharreko higadura-arazoak azaltzen dira.
f) Molpoidoko hego-ekialdean, GI-2130-A errepideko biribilgunetik hurbil, aldatutako eta
narriatutako eremu bat dago. Eremuak askotariko erabilerak ditu, aspaldiko betelan-gune
bat delako, eta zenbait zonatan ingurumen-ikuspegitik hobetu eta lehengoratzeko lanak
eskatzen ditu.
Antolamendu-irizpidea eremu horien ingurumen-baldintzak hobetzea da, egungo egoera
ekologikoki gehiago eboluzionatutako egoeretara bideratuz, eta belardi- edo larre-erabilera
egiten den kasuetan, lurzorua galtzen jarraitu gabe erabilera hori garatu ahal izateko
neurriak sustatzea.
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- Akuiferoen Kutsadurarekiko Urrakortasuna duten Eremuak (BG 6).
EVEren EAEko 1:100.000 eskalako Mapa Hidrologikoko informazioaren arabera, Ibarra
Elduaingo Unitate Hidrogeologikokoa da (Ipar Jabari Hidrogeologikoa), eta Urbeltza izenekoa
da iturburu nagusia (Belauntzako udal-mugartea). Bere mugak Oria ibaiaren (Alegia eta Tolosa)
erdigunetik Aintzerga eta Berastegiko sakonuneetaraino doaz ekialdean, Leizaran ibaiaren
arroarekin egiten du muga iparraldean eta Araxes ibaiaren ezkerraldearekin eta Jaizkugaña
errekarekin hegoaldean. Zentzu hertsian, akuifero karstikoak dira batik bat, baina kuaternarioko
garrantzi handiko akuiferoak ere badaude, Urbeltza akuiferoa birkargatzen laguntzen dutenak
(hein batean material jurasiko eta urganiar iragazkorren gainean garatutako sakonune karstiko
kuaternarioetan daude).
Unitate konplexu horren barruan lau azpiunitate bereizten dira: Urbeltza, Escamas Inferiores,
Otsabio eta Uzturre. Azkenekoaren zatirik handiena Ibarran dago. Uzturreko azpiunitateak
material jurasiko iragazkorrak ditu (kareharri bioklastikoak, kareharriak, karniolak, etab.) eta
horien gainean hainbat akuifero karstiko garatzen dira, batez ere konfinatuak (Amasa,
Guadalupe, Pisuaga) iragazkortasun txikiko materialek (tuparri eta limonitak) bereizten
dituztenak. Lehen adierazitakoari Zelai ibaiaren uholde-lautadan kokatutako legar, harea, limo
eta buztinezko jalkin detritikoei elkartutako lodiera desberdineko akuifero kuaternarioak
gehitzen zaizkio, sakonune garrantzitsuenak Aintzergan, Berastegin eta Elduainen (Urbeltzako
azpiunitatea) dauden arren.
Horren guztiaren ondorioz, akuiferoen kutsadurarekiko urrakortasun handiko eta oso handiko
gisa kartografiatu behar izan da Ibarrako azalera handi bat.
Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak saihestea eta nekazaritza eta basogintzako jardueren
zaintza kontrolatzea da antolamendu-irizpidea, eta edozein jarduketaren aurrean lur azpiko
urentzako kaltegarriak ez izatea eskatuko da.
Zona horietan Nekazaritzako Jardunbide Egokien Kodea aplikatuko da, ekainaren 7ko
112/2011 Dekretuak onartutakoa.
- Eremu Higagarriak edo Higadura Arriskua dutenak (BG 7).
Beren litologia- eta erliebe-ezaugarriak kontuan hartuta, higadura-fenomenoak azaltzeko arrisku
handia duten eremuak dira.
Urak eragindako higadura laminarrak, USLE REAL ereduaren arabera kalkulatuta, udalerrian
higadura-prozesu moderatuak, larriak, oso larriak edo muturrekoak izateko arriskua duten
eremu handiak daudela adierazten du. Horrek esan nahi du eremu horietan egokitzapen/maneiu-erabilerak eta -teknikak kontrolatu egin behar direla.
Higadura-arrisku handieneko zonak iparraldean eta ipar-ekialdean daude, batez ere Kaxolats,
Muñazki, Zenteno eta Kaño-tontorra mendi-hegaletan eta Monjatontor inguruko eta Argindegi
auzoko mendi-hegaletan; eta hegoaldean, Molpoidoko mendi-hegaletan. Landa-lanak agerian
utzi ditu Orietapeako lerradura batzuk, Izaskungo ibilbideko errepidean gora, Bizkaetxetik hurbil,
eta zehazkiago, ustiapen horren behi-ukuilua dagoen mendi-hegalean.
Eremu horietan, gaur egun dagoen zuhaitzen eta sastraken estalkiari eutsiko zaio, babesteko
eta lehengoratzeko irizpide gisa. Landare-estalki bakanen kasuetan, berriz, estalkia sartu eta
zabaldu egingo da, higadura-gertakariei aurre egiteko funtsezko elementu gisa. Lurzoruaren
egonkortasunari eragiten dioten jarduerak saihestuko dira, eta kontu handiz ibiliko da eremu
horietan egiten diren nekazaritzako eta basozaintzako jardueretan.
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- Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak (BG 8).
Kutsagarriak izan litezkeen jarduerak edo instalazioak dituzten edo izan dituzten Lurzoruen
Inbentarioari buruzko irailaren 30eko 165/2008 dekretuak ezaugarri horiek dituen partzela
bakarra identifikatu du Ibarran.
2013an egindako Inbentario hori eguneratzeko zirriborroak, EHAAn argitaratu gabe dagoelako
izaera ofizialik izan gabe, udalerri horretan izen hori har dezaketen hainbat partzela jasotzen
ditu, eta horietako gehienak Apatterreka industrialdean daude.
Lurzoruaren kutsadura prebenitu eta zuzentzeko 2015eko ekainaren 25eko 4/2015 Legea bete
behar dute eremu horiek.
- Uholde-arriskua duten eremuak (BG.9).
EAEko Barnealdeko Arroen esparruko Uholde Arriskugarritasun eta Arrisku Mapek, Kantauriko
Konfederazio Hidrografikoak (KKH) 2013ko ekainean egindakoek, Uholde Arrisku Potentzial
Esanguratsuko Eremu bat (UAPEE) identifikatu duten ES017-GIP—15-2 Tolosa/Ibarra
kodearekin Zelai ibaia Ibarran igarotzen den tartean.
Zona horrek 1,25 km lineal ditu gutxi gorabehera, eta Tolosarekin muga egiten duen tokitik
Azkue inguruneraino luzatzen da Ibarran barrena, Oria ibaian urak isuri baino lehen.
URAri egindako kontsultek agerian uzten dute UAPEE horri lotutako uholde-arrisku handiena
Tolosako udal-mugartean dagoela, Oria ibaiaren ertzetan.
Hala, horren guztiaren ondorioz erabilgarri dagoen dokumentazio guztiak murriztu egiten ditu
udalerriko arrisku-mailak, batik bat hiri-lurra xede dutenak. Horiek Planeko baldintzatzaile
gainjarri gisa txertatu dira.
Hala, lurzoru urbanizatuan egindako eraldaketa eta berroneratze hiritarreko proposamenak
uholde-gaietan indarrean dagoen arloko araudira egokitzea planteatzen da eta, bereziki,
urtarrilaren 8ko 1/2016 Errege Dekretuak berriki onartutako ekialdeko Kantauriko Plan
Hidrologiko berriaren zehaztapenetara.
Nolanahi ere, eremu horietan Zelai ibaiaren ingurumen-baldintzak eta baldintza hidraulikoak
hobetu nahi dira, helburu horiek proposatutako eraldaketa hiritarreko esku-hartzeen
bideragarritasunarekin bateratuz. Hala, antolamendu berriaren xede diren eremuetan eta
azpieremuetan lehen aipatutako zehaztapenetara egokitzen da proposamena, eta Plan
Orokorraren garapenean izapidetu beharreko Plan Berezien idazketan, bestalde, kontuan
hartuko dira premisa horiek. Horretarako ezarri da baldintzatzaile gainjarria.
Ibai-ibilgu hori eta ibilguak Ibarrako udalari egiten dion ekarpena nabarmen hobetzea
dokumentu honen funtsezko helburutzat jotzen da.
Plan hau idatzi behar zela eta, harremanak izan dira Uraren Euskal Agentziarekin (URA)
soluzio egokienak bilatzeko xedez,hiriguneko uholde-arriskua murrizten ahaleginduz eta, ahal
zen heinean, baldintza hidrauliko hobeak eta ingurumen- eta hirigintza-hobeak ahalbidetuz.
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- Eremu akustikoak (BG 10).
“4. Planoak” dokumentuko “IV.2” planoan islatzen dira, eta eremu horietako helburu akustikoak
2012ko urriko Dekretuak xedatzen dituenak dira. Zehazki, hauexek dira (31. artikulua; I.
eranskineko 1. zatiko A taula):

LEHENDIK URBANIZATUTA DAUDEN EREMUEKIN LOTUTAKO KALITATE AKUSTIKOKO
HELBURUAK
ZARATA-INDIZEAK

GUNE AKUSTIKO MOTA
A

Bizitegi-erabilerako lurra nagusi duten eremuak

Ld

Le

Ln

65

65

55

B

Industria-erabilerako lurra nagusi duten lurraldeko eremuak

75

75

65

C

Jolas-

duten

73

73

63

C atalean aurreikusitako hirugarren sektoreko erabilera

70

70

65

60

60

50

(1)

(1)

(1)

eta

ikuskizun-erabilerako

lurra

nagusi

lurraldeko eremuak.
D

duen lurraldeko eremuak/sektoreak.
E

Osasun-, irakaskuntza- eta kultura-erabilerako lurra nagusi
duten lurraldeko eremuak, kutsadura akustikoaren aurkako
babes berezia eskatzen dutenak

F

Garraio-azpiegituren sistema orokorren edo antzeko beste
ekipamendu batzuen eraginpeko eremua

(1) Eremuaren mugan, helburu akustikoak bat etorriko dira mugakide duen eremuaren zonakatze-tipologiari
dagozkionekin.

Etorkizuneko hirigintza-garapenei lotutako kalitatezko helburuak, bestalde, aurreko taulan
islatutakoak dira, 5 dB(A) murriztuta.
Arlo horretako zehaztapenak Plan honetako 3. eta 4. eranskinetan zehazten denarekin osatzen
dira.
II.9.4.- Etxebizitza.
Ibarrak 4.200 biztanle inguru ditu gaur egun, eta Plan Orokorra egikaritzeko epemugan,
2026an, biztanle-kopurua 4.400 igo daitekeela aurreikusten da (ikus II.7 atala).
Bildutako informazioaren arabera, gaur egun udalerrian dagoen etxebizitza-kopurua 1.858
unitatekoa da. Nabarmentzekoa da azken zortzi urte hauetan ez dela lizentziarik eman
udalerrian etxebizitza bat bera eraikitzeko eta gaur egun ez dagoela ia bizitegi-eskaintzarik.
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II.5 eta II.7 ataletan azaldutakoa kontuan hartuta, Plan Orokor honetan egin beharreko
etxebizitza berriaren eskaintza 200 eta 300 etxebizitza artean kokatu behar dela planteatu da
eta, zehazkiago, 186 eta 320 etxebizitza artean (II.3 atala).
Hala, dokumentu honetan zehaztutako arlo honetako proposamena, alde batetik, zuzkidurajarduketen,
hiri-berroneratzekoen
(Elduaran
Goikoa
eta
Araneko
esku-hartzeen
salbuespenarekin) antolamendu berrian oinarritzen da. Jarduketa horiek garrantzi kuantitatibo
txikia dute baina eragina dute ingurumen- eta hiri-birkalifikazioan, batez ere ordezteko eskuhartzeetan. Honako hauek dira:

BIZITEGIERAIKIGARRITA
SUNA
m2(t)

ETXEBIZITZA
BERRIEN
KOPURUA

LEHENDIK
DAGOEN
ETXEBIZITZAKOPURUA

ATERATZEN DIREN
ETXEBIZITZA BERRIEN
KOPURUA

ARANE

660

3

0

3

ELDUARAN BEHEKOA

930

8

2

6

1.260

12

0

12

TOKI ONA

630

9

4

5

ARGINDEGI 2

450

5

2

3

ELIZ AURRE

1.260

17

6

11

GUZTIRA

5.190

54

14

40

AZPIEREMUA

ELDUARAN GOIKOA

2

Bestalde, jarduketa integratuen bidez esku hartzea planteatzen da, oin berriko 27.040 m (t)
2
bizitegitarako antolatuz. Hori egikaritzeko lehendik eraikita dauden 4.617 m (t) eraitsi behar dira
2
gutxi gorabehera. Hori dela eta, 22.423 m (t)-tan kuantifikatu da benetako bizitegi-eskaintza
berria. Horiek guztiak hiri-berroneratzeko eragiketak dira, eta lehendik dauden eraikinak eraistea
eskatzen dute.
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Honako hauek dira:

AZPIEREMUA

BIZITEGIERAIKIGARRITA
SUNA

ETXEBIZITZA
BERRIEN
KOPURUA

LEHENDIK
DAGOEN
ETXEBIZITZAKOPURUA

ATERATZEN DIREN
ETXEBIZITZA BERRIEN
KOPURUA

m2(t)
GURUTZEAGA

3.240

36

1

35

MALKORRENEA-ESKUZARRE

5.100

72

14

58

IBATEGI

10.030

118

3

115

ZALDUNE

8.670

102

2

99

GUZTIRA

27.040

330

21

309

Horren ondorioz, egungo parkearekin alderatuta 349 etxebizitza berri gehigarriko eskaintza
globala ateratzen da. Eskaintza horri gehitu behar zaizkio ondare finkatuaren gainean egin
daitezkeen zaharberritzeko esku hartzeak eta etxebizitza hutsak erabiltzekoak.
Horrela, eskaintza asko doitzen da lehen aipaturiko tartean adierazitako gehienekora, etxebizitzaekoizpeneko jarduerarik gabeko azken aldi luzeari eta eskaintza dibertsifikatzeko eta bideragarri
egiteko aukerari erreparatuta. Aldi berean, erantzuna ematen zaie ingurumena birkalifikatzeko eta
hiriguneari jarraipena emateko helburuak lortzeko ekintza esanguratsuenei.
Adierazitako etxebizitzen kopurua hutsik dauden eta merkatuan berriro sar daitezkeen
etxebizitzen ehunekoarekin osatuko da, birgaitzeko esku-hartzeen bidez eta landa-ingurunean
sakabanatutako baserrien eskaintzaren bidez. Halaber, etxebizitza berriak atera daitezke lehendik
daudenak zatitzetik edo baimendutako erabilera-aldaketetatik. Xede horietarako, etxebizitzaren 85
2
m (t)-ko gutxieneko batez besteko tamaina ezarri da, modu berezian araututako egoeren kalterik
gabe, eta zenbait lokaletan etxebizitza-erabilera ezartzea baimentzeko egungo udal-ordenantza
jaso du Planak.
Lurralde-antolaketaren arloan indarrean dauden zehaztapenen arabera egokia litzateke, beraz,
azaldu bezala egindako proposamena (ikusi II.3 atala), eta jarduketa integratuetatik ateratzen den
eskaintza (309 etxebizitza gehigarri) gehieneko onargarria (320 unitate) txikiagoa izango litzateke.
Modu gehigarrian, etxebizitza-arloko aplikazioko legeriaren arabera eta udalak ezarritako
jarraibideen arabera, bizitegi-eskaintza berriak hainbat etxebizitza-tipologia bereizten ditu:
babes publikoko etxebizitza sozialak eta tasatuak, eta etxebizitza libreak.
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Hala, ondorengo taulan jasotako banaketaren arabera, Planak babes sozialeko 94 etxebizitzako
eta 54 etxebizitza tasatuko eskaintza aurreikusten du. Horrela, babes publikoko etxebizitzek
(148) ateratzen diren etxebizitza berri gehigarrien (309) eskaintza osoaren % 40 gainditzen
dute, % 48 inguruan kokatuz.

BABES
SOZIALEKO
ETXEBIZITZA
BERRIEN
KOPURUA

BABESTUTAKO
ETXEBIZITZA
TASATU
BERRIEN
KOPURUA

ETXEBIZITZA
LIBRE BERRIEN
KOPURUA

ATERATZEN
DIREN
ETXEBIZITZA
BERRIEN
KOPURUA

GURUTZEAGA

10

6

21

37

MALKORRENEA-ESKUZARRE

14

8

36

58

IBATEGI

38

22

55

115

ZALDUNE

32

18

49

99

GUZTIRA

94

54

161

309

AZPIEREMUA
(Jarduketa integratuak)

Horrekin, ondoren justifikatuko den bezala, jarduketa integratu gisa hartutako eremu edo
azpieremu bakoitzean, esku artean daukagun kasuan legez eskatutako gutxieneko eskaera
gainditzen da.
Lege-eskakizuna jarduketa integratuen xede-eremuei buruzkoa da. Plan Orokorreko
zehaztapenen arabera, ondoren zerrendatutako laurak dira, eta gutxieneko lege-eskaera eta
Plan Orokorrean xedatutako eskaintza kalkulatzen dira kasu bakoitzerako, hori guztia hirieraldaketaren eta berroneratzearen xede diren hiri-lur izaera kontuan hartuta:
- Gurutzeaga:
Gurutzeaga azpieremuan 3.240 m2(t)-ko sestra gaineko bizitegi-eraikigarritasun berria
aurreikusten da.Gaur egun 688 m2(t)-ko eraikigarritasuna dagoela kalkulatzen dela kontuan
hartuta, 2.552 m2(t)-ko eraikigarritasun-gehikuntza ateratzen da. Gehikuntza horrek 510
m2(t)-ko gutxieneko eraikigarritasuna eskatzen du etxebizitza sozialetarako eta beste 510
m2(t)-koa etxebizitza tasatuetarako.Planak gainditu egiten du gutxieneko eskakizun hori,
eta etxebizitza sozialetarako 894 m2(t)-ko gutxieneko eraikigarritasuna eta etxebizitza
tasatuetarako beste 510 m2(t)-koa aurreikusten du.
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- Malkorrenea-Eskuzarre:
Malkorrenea-Eskuzarre azpieremuan 5.100 m2(t)-ko sestra gaineko bizitegi-eraikigarritasun
berria aurreikusten da, gaur egun 2.247 m2(t)-ko eraikigarritasun estimatua
dagoelarik.Horrek 2.853 m2(t)-ko eraikigarritasun-handitzea eragiten du, eta etxebizitza
sozialetarako 571 m2(t)-ko gutxieneko eraikigarritasuna eta etxebizitza tasatuetarako beste
571 m2(t)-koa eskatzen du.Planak gainditu egiten du gutxieneko eskakizun hori, eta
etxebizitza sozialetarako 999 m2(t)-ko gutxieneko eraikigarritasuna eta etxebizitza
tasatuetarako beste 570 m2(t)-koa aurreikusten du.
- Ibategi:
Ibategi azpieremuan 10.030 m2(t)-ko sestra gaineko bizitegi-eraikigarritasun berria
aurreikusten da, gaur egun 813 m2(t)-ko eraikigarritasun estimatua dagoelarik. Horrek
9.217 m2(t)-ko eraikigarritasun-handitzea eragiten du, eta etxebizitza sozialetarako 1.844
m2(t)-ko gutxieneko eraikigarritasuna eta etxebizitza tasatuetarako beste 1.843 m2(t)-koa
eskatzen du. Planak gainditu egiten du gutxieneko eskakizun hori, eta etxebizitza
sozialetarako 3.226 m2(t)-ko gutxieneko eraikigarritasuna eta etxebizitza tasatuetarako
beste 1.843 m2(t)-koa aurreikusten du.
- Zaldune:
Zaldune azpieremuan 8.670 m2(t)-ko sestra gaineko bizitegi-eraikigarritasun berria
aurreikusten da, gaur egun 869 m2(t)-ko eraikigarritasuna dagoela kalkulatzen
delarik.Horrek 7.801 m2(t)-ko eraikigarritasun-handitzea eragiten du, eta etxebizitza
sozialetarako 1.561 m2(t)-ko gutxieneko eraikigarritasuna eta etxebizitza tasatuetarako
beste 1.560 m2(t)-koa eskatzen du.Planak gainditu egiten du gutxieneko eskakizun hori, eta
etxebizitza sozialetarako 2.731 m2(t)-ko gutxieneko eraikigarritasuna eta etxebizitza
tasatuetarako beste 1.560 m2(t)-koa aurreikusten du.
Horrela, erraz eta azpieremu guztietan betetzen dira bizitegi-tipologia arloan kontuan izan
beharreko lege-estandarrak, eta aldi berean kokapen egoki eta askotarikoetan.
Eraikigarritasuna ez ezik, etxebizitza-kopurua ere kontuan hartuta betetzen dira estandarrak,
batez besteko tamaina bera aurreikusten delako etxebizitza-tipologia guztietarako.
Horrela, taula honetan jasotako etxebizitza-eskaintza ateratzen da:

ATERATZEN
DIREN
ETXEBIZITZA
BERRIEN
KOPURUA

ATERATZEN
DIREN
ETXEBIZITZA
BERRIEN
KOPURUA

ETXEBIZITZA
LIBRE BERRIEN
KOPURUA

ATERATZEN
DIREN
ETXEBIZITZA
BERRIEN
KOPURUA

GURUTZEAGA

10

6

21

37

MALKORRENEA-ESKUZARRE

14

8

36

58

IBATEGI

38

22

55

115

ZALDUNE

32

18

49

99

GUZTIRA

94

54

161

309

AZPIEREMUA
(Jarduketa integratuak)
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148 etxebizitza, jarduketa integratuko eremuetako bizitegi-eskaintza berriaren ia % 50 babes
publikoko etxebizitzetarako izango da, indarreko legeriak eskatutako gutxieneko zuzkidura
gaindituz.
Bestalde, Planaren epemugan biztanle-kopurua 4.400era iristeko hipotesia betetzen bada, eta
aipaturiko jarduketa integratuetan aurreikusitako bizitegi-eraikigarritasun gehigarriaren ehuneko
hirurogei gauzatuko dela pentsatuta eta, aldi berean, etxebizitza huts batzuk merkatuan jarrita,
2,35 biztanletik gorako etxebizitza-okupazio ratioa ateratzen da. Zentzuzko zenbatekoa da
hamar urte inguruko epemugarako aurreikusitako joerari erreparatuta, baina II.3 atalean
egindako kalkuluetan ateratakoa baino zerbait txikiagoa.
Dena den, krisi egoerak eta horrek dakarren ziurgabetasunak, langabezia-tasak eta kredituen
mugak zalantzan jar dezakete eskuartean dugun proiektua; baina gorabehera horrek ez du
eragozpen izan behar, udalak etorkizun hori ahalbidetzeko landutako proiektua susta dezan,
alderantzizko kasuan ezinezkoa izango baita.
Egoera horren aurrean, nahitaezkoa izango da esku-hartze publikoaren bidez proposatutako
jarduketak sustatzea, bultzatzea eta babestea.
Programazioari dagokionez, Hirigintza Arau partikularretan berariaz xedatuta daude garapen
berriak egikaritzeko aurreikusitako epeak. Hala, Plan Orokorra egikaritzeko lehen lauhilekoan
Arane eta Ibategiko Plan Bereziak eta Gurutzeaga eta Malkorrene-Eskuzarreko Hirigintzako
Jarduketa Programak aurkeztuta izango direla aurreikusten da, eta Planaren epemugan
aurkeztuko dela Zalduneko Plan Berezia eta identifikatutako zuzkidura-jarduketa guztiak
egikarituta izango direla.
II.9.5.- Ekonomia-jarduerak.
XIX. mendera arte, Ibarrako ekonomia-jarduera nagusia landa-jarduera soila eta ingurunearekin
zerikusia zuena izan zen, karobien eta burdinolaren bat edo besteren salbuespenekin. Ordutik
hona ezarri dira udalerrian hainbat industria, esaterako, paper-fabrika edo botoi-fabrika, Zelai
ibaiaren ibarrean, Tolosako hirigunetik hurbil; aldi berean, horien ondoan baratze handiek jarraitzen
dute nekazaritza-jarduera finkatuz.
Industrializazioa eta udalerrian eta ingurune hurbilean hark izan zuen garapena izan ziren etorkinak
erakartzearen eta Ibarra garatzearen arrazoia.
Denborak aurrera egin ahala, aurreneko industria-jarduera haiek zaharkitu egin ziren eta bide
eman zieten industria-ezarpen berriagoei eta, mende honetan, eskualde-mailako Apatterreka
eremuaren garapenari. Garapen horri esker, udalerriko balio erantsi gordinaren % 50 inguru
hartzen du industria-jarduerak.
Dinamika horrek, ibarreko berotegietan baratzeak, hazitokiak eta landaketak finkatzea
lehenestearekin batera, hiriguneko garapen berriek zaharkitutako aurreneko industria-kokaleku
haien lurzoruak okupatzea eragin du. Hala, haiek desagertu eta espazio libre, aparkaleku eta
ekipamendu (botoi-fabrika) bihurtu dira, batik bat bizitegi-izaerakoak diren auzoetan (Idoiaga eta
beste batzuk).
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Halaber, azken urte hauetan hirugarren sektore garrantzitsua finkatu da, udalerriko balio erantsi
gordinaren % 40 inguru eragiten duena. Ekipamenduei eta merkataritza-jarduerari lotuta dago
gehien bat, Euskal Herria kalean du kokapen esanguratsuena eta herriko jendea nahiz Zelai
ibaiaren haraneko Ibarratik gorako jendea artatzen du, eta Ibarrako PERCO (Merkataritza
Biziberritzeko Plan Berezia, 2012koa) dokumentuan jendea erakartzeko aukera zabalagoak
aztertzen dira. Enea eta Ikertalde enpresek Ibarrako udalarentzako egindako azterlanen arabera,
2013an 63 merkataritza-establezimendu zeuden udalerrian. Kopuru garrantzitsua dela uste da eta,
krisiak krisi, azken zazpi urte hauetan beherakada txiki bat soilik egon da; dena den, lanpostugalera handiagoa izan da (% 20 ingurukoa) eta lokal huts asko daude.
Landa-jarduerak, bestalde, presentzia garrantzitsua izaten jarraitzen du udalerrian, hain zuzen ere
ibarreko laboreengatik, hazitokiengatik eta, batez ere, piperrengatik. Sektore horrek herriko
biztanleria aktiboaren zati txiki bat soilik hartzen du baina, hala eta guztiz ere, udalerriaren
identitate-seinalea da eta, ondorioz, zaindu beharreko aktiboa, beste sektore batzuetan ere eragina
izan dezakeena, esaterako, merkataritzan, ostalaritzan, etab.
Egungo krisi-egoeran, produkzio-sektore guztiak sustatzeko aukera da politika egokiena, eta
hirigintza-plangintzan baliabideak aurkitu behar dira norabide horretako jardunbideak errazteko.
Hala, Apatterrekaren garapenaren bigarren fasean industria-lurra prestatzen jarraitzea
etorkizuneko apustu gisa hartzen da eta, gainera, eskualde-izaera du eta udalaz gaindiko
konpromiso publikoena. Era berean, beste neurri batzuk ere proposa daitezke, PERCOren
proposamenen osagarriak, landa-garapenaren inguruan aztertzen ari direnen eta Tokiko Agenda
21en Ekintza Planaren testuinguruan formulatzen direnen osagarriak. Horiek guztiek bat egingo
dute helburu horren bilaketan, eta udalerrian enplegua sortzeko eta langabezia-tasa (% 15,8)
murrizten ahaleginduko dira, Gipuzkoako eta Tolosako batez bestekoa baino bi puntu handiagoa
dena, Enea eta Ikertalde enpresek egindako azterlanean ere jaso den bezala. Hain zuzen ere,
azterlan horren arabera, 2013an 323 langabe zeuden udalerrian, 2007an baino, hau da, krisia hasi
aurretik baino 201 gehiago.
Esparru horretan, Apatterrekako ekimen publikoak burututako eskualdea finkatzen du Planak,
Tolosa eta Leaburu udalerrietara zabaltzen dena. Horretarako, jarduera-eremuaren mugapena
birdefinitu da, Ibarran soilik, ildo horretan planteatzen den arloko ekimenaren arabera. Horrek
esan nahi du eremurako sarbideak sinplifikatu behar direla eta oinezkoak eta bizikletadunak
hirigunetik hara iristeko baldintzak hobetu behar direla.
Gaur egun Ibarran mugatuta dagoen eremua murrizteko proposamen honek indarreko Arau
Subsidiarioen Aldaketa bat ere izan du, aldi berean izapidetu eta onartu dena. Tailsa enpresa
publikoari dagozkio ekimenaren kudeaketa eta garapena eta hark sustatzen duen eremuaren
hirigintza-plangintzari adostuta eta koordinatuta helduko zaio.
2

Horrek eskatzen du Ibarra eta Tolosa udalerrien artean 63.050 m (t) gehigarri gaitu behar direla
hainbat tamainatako partzela industrialetan. Hori behar adinako eskaintza izango litzateke,
tokikoa ez ezik baita eskualdekoa ere. Horregatik, lehen ere adierazi den bezala, Ibarrako
industria-lurzoruaren azalera Planaren ondorioz udalerrian bizitegitarako sailkatutakoaren ia
bikoitza dela.
Sustapen publikoa izateak industria-lurzorua behar den unean eta baldintza ekonomiko egokietan
merkatuan benetan jartzea errazten du.
Hala, proposamenak baztertu egiten du industria-lurzoruak ex-novo kalifikatzea. 1991n
aurreikusitako eta harrezkero garatu gabeko PI.1 eremua desklasifikatzea ere proposatzen du,
Planaren epemugarako Apatterrekako industria-lurzoruaren eskaintza nahikoa delakoan.
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Bestalde, finkatu egingo dira lehendik dauden Lizarraldeazpi, Okobio 1 eta 2, y Otarreaga 1 eta
2ko amaitutako industrialdeak, eta baita Apatterrekan egikaritutako fasea ere.Zona horietan
aukera dago zenbait ekipamendu-erabilera eta hirugarren sektoreko erabilera bateragarri
egiteko, azken horiek dagozkien mugekin.
Bestalde, bizitegi-erabilerekin bateragarriak diren hirugarren sektoreko erabileren ezarpena
indartzea planteatzen da, erabilerak nahasteko xedez, garapen berrien xede-eremuetan:
Gurutzeaga, Elduaran Behekoa, Malkorrenea-Eskuzarre, Ibategi eta Zaldune. Horrela, xede
horretarako oin berriko eraikigarritasun garrantzitsua bideratuko da, lehendik dagoen eskaintza
osatuko duena.
Oro har, hirugarren sektoreko ekonomia-jardueren ezarpena erraztea proposatzen da,
merkataritza nahiz ostalaritzakoak, bulegoak, hotelak, etab. Horretarako, gainera, ondare
eraikia dago.
Indarrean dagoen Ekonomia Jardueretarako eta Merkataritza Ekipamenduetarako Lurzoru
Publikoa sortzeko Lurraldearen Arloko Planak, ekonomia-jardueretarako lurzoruaren
antolamendu eta hirigintza-sustapenerako lehentasuneko interesekotzat jotzen du udalerria, eta
aipatu berri diren proposamenak eta antzekoak baimentzen ditu.
Horrela, jarduera ekonomikoetara zuzendutako lurzoruaren eskaintza udalerriaren eta
eskualdearen premien eta aurrekarien ezaugarrietarako egokia denera mugatzen da.
Azkenik, jarduerei dagokienez, Plan Orokorrak landa-ingurunearekin lotutako jarduerak
bultzatzea planteatzen du, helburutzat hartuta nekazaritza-balio handiko lurzoruetako jarduera
ia guztiak finkatzea, sakabanatutako baserriei probetxua ematea eta Izaskun inguruetako
sarbideak indartzea; horrekin batera, landa-inguruneko balio bereziak zabaldu eta gozatzeko
aukera emango duten jarduerak ere ezarri nahi dira, bereziki Belabieta inguruko balio
etnografikoak.
Ahalik eta sinergia handienak lortzeko bidea bilatuko da horrela, aldi berean inguru hori
ingurumen aldetik hobetzeko aukera emango baitute.
Arestian esandako guztiaren arabera, egungo krisi-egoeran, produkzio-sektore guztiak sustatzeko
aukera da politika egokiena, eta hirigintza-plangintzan baliabideak aurkitu behar dira norabide
horretako jardunbideak errazteko.
II.9.6.- Komunikazio-sistema.
udalerriak ez du hiri-egitura propiorik. Horretarako, Berastegiko (GI-2130) eta Leaburuko (GI3212) errepideen trazatuak erabiltzen dira gaur egun, eta udalerriko gainerako kaleak zakuhondo gisakoak dira. Izan duen garapena izanda ere eta Tolosako hiri-jarraitutasunean egonda
ere, landa-egiturarekin irauten duen kokalekua da hau.
Eta horrek eragiten du hiriguneak mugikortasun-baldintza egokiak ez izatea, batez ere
oinezkoentzat eta bizikletarientzat, udalak ahaleginak egin dituen arren denentzako
irisgarritasunaren arloan.
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Konfigurazio horrek galarazi egiten du hiri-ingurune lasai eta atsegina izatea, Ibarrako herritarrak
eroso sentitzeko modukoa eta gehienak oinez mugitzeko modukoa, motordunen interferentzia
handirik gabe.
Egoera hori ildo berean analizatu eta diagnostikatu da Tokiko Ekintza Planaren idazketa
paraleloaren testuinguruan, igarotzeko trafikoek, trafiko horren zaratak, segurtasun-baldintzak
murrizteak sortutako gatazkak nabarituz..., eta aldi berean, N-1 errepidearen ondoan egonda,
kokapenak ibilgailuentzako irisgarritasun-baldintza onak eskaintzen dizkion arren, errepide
horren eta hirigunearen arteko konexioa prekarioa dela egiaztatuz.
Lurralde-antolamenduko proposamenetan Apatterrekatik Berastegiranzko saihesbidea osatzea
ere planteatzen da, eta horrek aukera emango du askotariko helburuak lortzeko: Ibarra eta Zelai
ibaiaren harana ibilgailuentzako sarbide egokiaz hornitzea, ibilgailuen eta, bereziki, ibilgailu
astunen Euskal Herria kaleko joan-etorriak ekiditea, hiriguneko ingurumen-zarata murriztea eta
segurtasun-baldintzak hobetzea.
Horrekin, gainera, aipaturiko kaleak errepide izateari utz liezaioke eta hiri-etorbide bihur liteke.
Nolanahi ere, egindako diagnostikoak gatazka-egoera bat erakusten du, hiri-ingurune atsegin
eta lasai batez gozatzeko aukera ematen duten soluzioak eskatzen dituena. Diagnostikoak
agerian uzten du hirigunea egitura propio eta hierarkizatu batez hornitzeko premia, mugikortasun
ez-motordunari lehentasunezko erantzuna emango diona eta, aldi berean, ibilgailuen
mugikortasuna bermatuko duena, batez ere egoiliar eta auzotarrena. Bestalde, aparkalekuzuzkidura hobetzeko premia nabaritzen da, arlo horretan ikusitako defizitari erreparatuta.
Ildo horretan egin da Planeko proposamena.
Testuinguru horretan, Zelai ibaiaren ertzak eskatzen den erabilera publikorako lehengoratzea
ikusitako problematika konpontzeko soluzio gisa azaltzen da, bi ibaiertzen arteko lotura aski eta
egokiarekin osatuko dena. Hala, oinezkoentzako eta bizikletadunentzako ibilbidea proiektatu da
ibar osoan zehar Tolosaraino (Zelai Handi).
Esku-hartze hori Euskal Herria eta Otarreaga kaleen zeharkako sekzioaren eraldaketarekin
osatuko da. Planean jasotako Ibarrako saihesbidea zerbitzuan sartzen denean, Apatterreka eta
Bentazar arteko bigarren fasea osatuz, Berastegi eta Leaburuko errepide izateari uzten diotenean
espaloiak zabaltzea aurreikusten da kale horietan.
Hala, bere garaian Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatutako Ibarrako saihesbideari jarraipena
emateko proiektua jasotzen du Planak. Izaera loteslerik gabe, Bentazarko lotura-soluzio
alternatiboa jasotzen du, sektoreko ekimen publikoak dagokion proiektua idazten duenean bidetrazatu egokienaren soluzioa zehazte aldera. Nolanahi ere, proposamen horrek aldeko iritzia jaso
du Tolosako Eremu Funtzionalaren LZP idazteko, izapidetzeko eta haren ingurumen-ebaluazio
estrategikoa egiteko prozesuaren testuinguruan, eta behar duen oreka bilatu du landaingurunean, nekazaritza-jardueran eta hiri-ingurune hurbilenean (eskolak eta Azkue etxea,
bereziki) duen inpaktua minimizatzeko xedez.
Lehen deskribatutako ekintzei honako hauek gehitzen zaizkie beste batzuen artean: Julian
Gaiarre kalearen zeharkako sekzioaren hobekuntza, Apatta eta Emeterio Arrese kaleen
jarraipenaren antolamendua, Beheko bide kalearen zeharkako sekzioa zabaltzea eta Eskuzarren
ibilgailuentzako aire zabaleko aparkalekua sortzea.
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Oinezkoentzako konexio bat ere planteatzen da Jesus Guridi kalearen eta Argindegi auzunearen
artean, lehendik dagoen igogailu publikoaren erabilera optimizatuz. Eta Guridi azpieremuaren
oinezkoentzako irisgarritasuna hobetzen da Malkorrene-Eskuzarren aurreikusitako eskuhartzearen bidez.
Halaber, hirigune osorako proposatutako bidegorriaz gain, Tolosako udal-sarearekin Zumar
Handin bat egiten duena, zeharkako bidegorri bat osatzea planteatzen da Gurutzeagan eta Apatta
kalean (bizikidetzan), San Ignazio auzoan barrena doan lehengo sareari jarraipena emanaz,
Apatterrekako industrialderaino jarraitzeko, eremuari garraiobide horren bidezko irisgarritasuna
emanaz eta bere irisgarritasun-baldintzak hobetuz.
Horrekin guztiarekin, mesede egingo zaio mugikortasun ez-motordunari eta herritarren arteko
harremanari, horien osasunari eta, oro har, ongizateari, eta lagundu egingo du hirigunean ibilgailu
pribatua gutxiago erabiltzen eta oinezkoa hiri-sistemako protagonista bihurtzen.
Bestalde, proposamen gehigarriak egingo dira aparkaleku-premiari erantzuna emateko.
Lehenengoa, Zaldunen proiektatutako esku-hartzeari, Bentazarren proiektatutako hirigunerako
sarbidetik hurbil, bigarren soto bat eranstean datza. Egoiliarrentzako nahiz txandakako
aparkaldietarako izango da eta legez xedatutako gutxienekoari 100 bat garaje gehigarri
aurreikustea eskatzen du. Bigarrenak, bestalde, Beheko bide azpieremuan aire zabaleko
aparkaleku berri bat aurreikusten du, eta zorupe publikoan garajeak antolatzeko aukera ere
planteatzen du. Bi ekimen horiek, beste eremu batzuen artean Gurutzeagan, MalkorreneaEskuzarren, eta Ibategin aurreikusitako jarduketetan lurzoru publikoan aire zabalean ateratzen
diren aparkaleku gehigarriekin batera, udalerrian nabaritutako aparkaleku-eskaerari erantzuna
emango dion eskaintza garrantzitsua osatzen dute.
Lur azpian aurreikusitako aparkalekuak egikaritutakoan, udalak errazago esku hartu ahal izango
du lehengo aire zabaleko aparkalekuaren berrantolaketan eta oinezkoentzako espazio publikoa
berreskuratu ahal izango du. Xede horretarako, legokiokeen eraikigarritasunarekin parte hartzeko
aukera balioetsiko du udalak, bereziki Zaldune eremuaren garapenean txandakako nahiz
egoiliarrentzako aparkaleku publikoak sustatzeko.
Bestalde, udalerriko landa-errepideen sarea leku jakin batzuetan hobetzeko premia ere ikusten da
(VI.2 planoa), batez ere Orietapean toki jakin batzuetan esku hartuz, ibilgailuak gurutzatzea
errazteko zabalguneak prestatuz. Hirigintza Arau Orokorretan arautzen dira bere erabilerabaldintzak, titulartasuna, baserri sakabanaturako sarbidea eta erabilerak ezartzeko hortik sortzen
diren baldintzak.
Halaber, egokia izango da garraio publikoaren arloan ere ekimen berriak martxan jartzea,
dagoeneko aztertzen ari direnak.
Beraz, hirigunean mugikortasun-baldintzak nabarmen aldatzea adierazten du planak, eta beste
neurri batzuk hartuz are gehiago hobetu daiteke arlo hori, gainera. Alde batetik, Euskal Herria
kaleko espaloiak zabaltzeaz ari gara; bestetik, hirigunean zirkulaziorako abiadura orduko 30
kilometrora murrizteaz (orduko 30 km-ko gune bat ezartzeaz), ibilgailuen mugikortasuna eta
bestelakoena bateratzeko eta zarata murrizteko xedez (ikusi zaratari buruzko azterketa,
dokumentu honetako eranskinetan datorrena).
Hori guztia, irisgarritasun-baldintzen hobekuntzarekin eta oinezkoentzako eta bizikletadunentzako
beste ibilbide batzuen jarraipenarekin osatuko da, bereziki hirigunearen eta Apatterreka
industrialdearen artean proposatzen den berriarekin.
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Ekintza horiek guztiak dokumentu honetako IV.4 planoan laburbildu dira.
II.9.7.-Espazio libreen sistema.
Egindako diagnostikoan agerian geratu da hirigunean berdegune edo espazio libre publikoen
defizit handia dagoela.
Horren ondorioz formulatzen den proposamenak, horri erantzuna ematea planteatzen du, batetik,
esku hartzea erabaki den eremuetan (Beheko bide eta Ibategi) Zelai ibaiaren ertzak babestuta
eta, bestetik, lehendik dauden espazio libreak (San Bartolome plaza, Emeterio Arrese plaza,
kiroldegiaren eta eskolen ondoko espazio libreak, besteak batzuen artean) finkatuta.
Modu osagarrian, udal-lurzoru bat (Bista Ona) xede horretara bideratzea planteatzen da,
2
hirigunetik eta hiriguneko dentsitate handieneko eremutik hurbil dagoena eta 8.745 m inguruko
azalera duena. Parke-erabilera ematea proposatzen da, bertan oinezkoentzako ibilbideak eta
behatoki txikiak prestatuz, betiere lekuak dituen zailtasun geologikoak kontuan hartuta, eta
hirigunea Izaskungo nukleoarekin ibilbide baten bidez lotuta.
Horrekin guztiarekin behar adinako zuzkidura lortuko da gaur egungo biztanle-kopuruarentzako
nahiz formulatzen den bizitegi-eskaintzaren ondorioz izan daitekeenerako, ondoren justifikatuko
den bezala.
Hala, honako taula honetan deskribatzen diren inguruak ere espazio libreen sistema orokorraren
2
barnean sartzen ditu Planak, hiri-ingurunean modu orekatuan banatuta, betiere, eta 33.913 m -ko
azalera osoa hartuta.
Bestalde, modu grafikoan irudikatu dira III.2.1 planoan.
Espazio libreen sistema orokorrerako legez eskatzen den gutxienekoak gaur egungo biztanle
2
bakoitzeko (4.300 biztanle inguru guztira) 5 m -ko zuzkidura ezartzen du, eta, bizitegi-izaerako
2
2
garapen berrietan, 25 m (s)-ko zati bakoitzeko beste 5 m erantsi behar zaizkio zenbateko horri.
2
Azken horiek guztira 32.230 m (t) gehigarri izango direnez (xede horietarako ez da kendu, kendu
2
zitekeen arren, eraitsi beharreko bizitegi-eraikigarritasuna), eskaria, esparru horretan, 6.446 m 2
koa litzateke; eta gaur egungo biztanleriaren araberako eskaria, berriz, 21.500 m -koa litzateke.
2
Osotara, beraz, aintzat hartu beharreko gutxieneko erreserba 27.946 m -koa litzateke.
Sistema orokorren mailan, hortaz, antolatutako espazio libreen azalera osoak gutxieneko eskaria
2
gainditu egiten du 4.967 m -tan, hau da, % 17,50 baino gehiagoan.
Hona hemen lehen aipatutako taula:
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HIRIGINTZA-EREMUA

IDENTIFIKAZIOA

AZALERA
( m2 )

1.- EMETERIO ARRESE - SAN IGNAZIO

EMETERIO ARRESE PLAZA

279

1.- EMETERIO ARRESE - SAN IGNAZIO

ZELAI IBAIAREN IBILBIDEA

1.152

2.- EUSKAL HERRIA – BEHEKO BIDE

ANBULATEGIKO PARKEA

1.302

2.- EUSKAL HERRIA – BEHEKO BIDE

BEHEKO BIDEKO PARKEA

3.013

3.- GAIARRE – ARGINDEGI

BISTA ONA PARKEA

8.745

4.- GURIDI

GURIDIKO PARKEA

1.649

5.- UZTURRE - EGUZKIALDE

KULTUR ETXEKO PLAZA

432

5.- UZTURRE - EGUZKIALDE

ZELAI IBAIAREN IBILBIDEA

449

5.- UZTURRE - EGUZKIALDE

IBATEGIKO PARKEA

1.426

6.- PLAZA - AZKUE

SAN BARTOLOME PLAZA

4.176

6.- PLAZA - AZKUE

ZELAI IBAIAREN IBILBIDEA

3.966

7.- EGIAZPI

EGIAZPIKO PARKEA

5.951

15.- IZASKUN

IZASKUNGO PARKEA

375

---

32.915

GUZTIRA
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Berariaz adierazten da soberakin horrek aise estaltzen duela Planaren epemugan sor litekeen
eskari gehigarria, lehengo eraikigarritasunean baimendu diren eta egungo etxebizitza-kopurua
handitzea eragin dezaketen erabilera-aldaketen ondorioz.
Modu osagarrian, Plan Orokorrak beste inguru batzuk ere kalifikatu ditu, espazio libreen tokiko
sistemara zuzentzen direnak eta auzoei zerbitzua ematen dietenak. Hurbiltasun-beharrei
egokiro erantzuten dieten espazio libreetan azalera osagarria izatea ekarriko luke horrek,
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Planean justifikatu den bezala. Nolanahi ere, birdoitzeren bat izango duten eremuetan ere
estandar horiek betetzen direla adierazten da, alegazioen balorazioan zehaztu den bezala edo
antolamendu xehatua zehazteko Plan Berezien garapenean zehaztuko den bezala.
Horrela, Uzturren, Aranen, Apattan eta Apatterrekan lehendik dauden tokiko espazio libreak
finkatu egin dira, eta tokiko espazio libre berriak kalifikatu dira Gurutzeagan, Elduaran
Behekoan, Toki Onan, Argindegi 2-n, Bizkardo ondon, Malkorre-Eskuzarren eta Eliz aurren, eta
beste gehigarri batzuk aterako dira Arane, Zaldune, Ibategi eta Apatterrekaren garapenaren
bigarren fasearen antolamendu xehatuaren ondorioz.
Elduaran Goikoan aurreikusitako jarduketan ez zaio osorik erantzuten azpieremuaren barruan
tokiko espazio libreen zuzkidurari. Horregatik, kasu honetan, aplikatu beharreko legeesparruaren arabera, ordaina diruzkoa izango da. Nolanahi ere, Bizkardo ondoko esku-hartzeak
oreka ekarriko du.
Espazio horiei erabilera publikoko zortasunaren pean dauden lurzoruak (beste batzuen artean,
Emeterio Arreseko, Idoiaga plazako, Euskal Herria, 18-ko eta Zubiaurre atzealdeko garajeen
sestra gaineko azalera), oinezkoentzako ibilbideak eta oinezkoentzako bihurtzea edo
lehentasunez oinezkoei zuzentzea proposatzen direnak erantsiko zaizkie, eta, testuinguru
horretan, bereziki haurren eta ahalmen urriko pertsonen autonomia bermatzeko ahalegina
egingo da.
Tokiko sistema libreen arloan beharrezkoa den zuzkidura betetzen dela memoria honetako
II.10.5 puntuan arrazoitzen da.
Proposatutako espazio libreak III.2.1 eta IV.1.1 planoetan identifikatu dira.
II.9.8.-Komunitate-ekipamendua.
Planak, bestalde, lehendik dauden ekipamenduak finkatu ditu (udaletxea, kultur etxea, kulturaelkarteen lokalak, anbulatorioa, zahar-egoitza, zahar-etxea, gizarte-laguntzako zentroa,
haurtzaindegia, kiroldegia, pilotalekuak, aire zabaleko kirol-pista, eskolak, elizak, hilerria, etab.).
Horrela, kultura-, kirol-, osasun- eta laguntza-zuzkidurak eta gainerako zuzkidurak finkatu egingo
dira, irakaskuntzakoak barne. Ikastolak ere lehengo kokapenari eutsiko dio, hura hobetzea eta
egungo partzelan handitzeko baldintzak arautzea baztertu gabe.
Egindako diagnostikoan eta jendearen parte-hartze prozesuan ohartarazi den bezala, dauden
ekipamenduek udalerriko premiei erantzuten diete.
Nolanahi ere, proposatutako garapen berriek ekipamendutarako beste partzela bat sortuko dute
Zaldunen, arloan sortu eta zehazten diren premiei erantzuna emateko. Modu osagarrian,
ekipamendu berriak ezarri ahal izango dira beheko solairuko lokaletan edo erabilera hori lehendik
ezarritako erabilera nagusiarekin bateragarria den beste kokapen batzuetan (bizitegi edo
industria-partzelak).
Horrekin erantzuna ematen zaio Planaren epemugan ikusitako premiei.
Esan beharra dago ez dela beste ekipamendurik aurreikusi Izaskunen, ez delako kontu horren
inguruan soluziorik zehaztu.
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A priori ez da aurreikusten udalaz gaindiko ekipamendurik Planaren epemugan.
Bestalde, Plan Orokorrak hirigintza-estandarrei buruzko 123/2012 Dekretuko 2. Xedapen
Gehigarrian eskolako ekipamendu publikoaren arloan xedatutakoari erantzuten diola ere
ohartarazten da, eta esku artean dugun kasuan 4.500 m2-ko gutxieneko azalera behar duela
xede horretarako.
2

Hala, Egiazpi eremuan 6.947 m -ko azalera aurreikusten da ekipamendu-sistema orokorrean.
Horrek, eskatutako estandarra gainditzen du.
II.9.9.-Hiri-zerbitzuen azpiegiturak.
Udalerriak dituen zerbitzu-azpiegitura sareen ezaugarriei erreparatuta, ez da eskari edo gabezia
esanguratsurik antzeman arlo horretan.
Hala, ur-hornidurari dagokionez, Gipuzkoako Ur Kontsortzioak aldeko txostena egin du Plana
formulatutako baldintzetan garatzeko behar adina ur izateari dagokionez. Dena den, landaingurunearen hornidura-baldintzak hobetzeko ahalegina egingo da, eta baita urak biltzeko
lehengo sistema berreskuratzeko ere.
Saneamendu-arloan, haraneko kolektore nagusia egikaritu ondoren, sare lokala pixkanakapixkanaka berritzen joatea proposatzen da, euri-urak eta hondakin-urak banantzeko sistema
ezartzea aurreikusiz.Arlo berean, hiri-sarea inguruko baserrietara zabaltzeko aukera ere
planteatzen da.
Energia elektrikoaren arloan, Plana egikaritzen denean, aipaturiko sarea osatzeko aukera
balioetsiko da eta baita transformazio-zentro berrien premia ere. Plana idazterakoan hirigunea
zeharkatzen duen linearen trazatua lurperatzeko aukera aztertu da. Ekimena aurrera ateratzen
bada, bere proiektua izan beharko du.
Argiteria publikoari dagokionez, energia-efizientzia handiagoko argiak jarriko dira, eta
proposatutako jarduketa berriekin osatuko da hiri-sarea.
Telekomunikazio-arloan, azpiegiturak bateragarri eginda sinergiak bilatzeko ahalegina egingo
da. Nolanahi ere, 2014ko maiatzaren 9ko Telekomunikazio Lege Orokor berrian xedatutakoa
bete beharko da.
Gas-hornidurari dagokionez, aztertu egingo dira zerbitzu horretan ezar daitezkeen hobekuntzak.
Hondakinen tratamenduaren arloan, gaikako bilketa sustatuko da birziklatzea hobetzeko
helburuarekin.
IV.5 planoetan grafikoki irudikatu dira azpiegitura horien eskemak.
II.9.10.-Ibai-ibilguak.
Planaren asmoa da Zelai ibaiaren ibilguari balioa ematea, hirigunea ibilgura irekiz eta bere
ertzean pasealekua osatzea aurreikusiz Zumardi handi parkeari jarraipena emanda.
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Testuinguru horretan, Planaren ondorioz lurzoru urbanizaezinarekin bat datozen ertzak
antolatzeko baldintzak hobetzeko ahalegina ere egingo da.
Edozein kasutan, Planak ibilgu publikoak identifikatzea eta babestea aurreikusten du, bai Zelai
ibaiarenak eta bai bertan urak isurtzen dituzten erreka eta jariatzeenenak, aplikatu beharreko
arloko araudira egokituz.
Testuinguru horretan, uren kalitatearen hobekuntzari jarraipena ematea aurreikusten da, azken
urte hauetan ere bilakaera ona izan baitu.
Modu osagarrian, kontuan hartu da uholde-arriskua proposamen berriak formulatzeko, eta
lehentasunezko jario-guneetan ibilgu-ertzeko urbanizazioek egungo sestrei eustea aurreikusi
da. Nolanahi ere, Planak proposatutako esku-hartzeak urbanizatutako lurzoruetara mugatzen
direla adierazten da, proiektatzen diren jarduketek kaleen zeharkako sekzioa hobetzea baztertu
gabe, bereziki espaloiena. Gainera, aplikatu beharreko legeriak, Kantauri Ekialdeko Plan
Hidrologikoak eta URAk Oriaren UAPEEri buruz Tolosa-Ibarran egindako azterketak zehazten
dutenera egokituko dira.
Zonakatzearen III.1 planoan grafikoki irudikatu dira azaleko urak, eta V.3 planoan
baldintzatzaile gainjarri gisa irudikatu dira uholde-arriskuko guneak.
II.9.11.-Hartutako soluzioen justifikazioa.
Aukeratutako soluzioak udalerriko Arau Subsidiarioak berrikusteko premia sumatzeari
erantzuna emateko udal-akordioan oinarrituta jarraitutako prozesuaren emaitza dira, eta
prozesu horretan bertan, bere eztabaidan, herritarren ekarpenetan eta arlokoetan, eta horiek
guztiak dokumentu honetan koordinatu eta txertatzeko ahalmenean justifikatzen dira.
Prozesuan zehar planteatutako irizpide eta helburuei egokitutako erantzuna ematen dietelako
ere justifikatzen dira, eta, bereziki, udalak markatutako jarraibideei.
Hirigintza-ikuspegitik nahiz ingurumen-ikuspegitik ere justifikatzen dira, ingurumenjasangarritasuneko txostenean (Plan Orokor honetako A.3 dokumentua) ere jasota dagoen
bezala.
Xede horretarako espezifikoki egindako azterlanaren (Plan Orokor honetako C dokumentua)
arabera, bideragarritasun-ikuspegitik ere justifikatzen dira.
Eta, azkenik, Ibarrako udalbatzako kide guztien adostasunezko berrespena eta Gipuzkoako
Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluaren behin betiko onespena jasota justifikatuko dira.
II.10.- Proiektuaren garapena eta egikaritzea.
II.10.1.- Hirigintza Eremuen mugapena.
Udalerriaren hiri-ingurunearen multzo osoaren barnean (lurzoru hiritarrek osatua), hamabost
hirigintza-eremu identifikatzen eta mugatzen ditu planak, berorietan planteatzen diren hirigintzaproposamenak argiago eta sistematikoago azaldu ahal izateko.
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Hirigintza-proposamenak zehazteari eta azaltzeari begira, lurralde-eremu autonomoak dira, eta
batez ere honako irizpide hauek bere osotasunean aintzat hartuta egin da mugaketa:
*
*
*
*
*
*

Lehendik dagoen hirigintza-araubidea finkatzea edo ez finkatzea.
Eraginpeko lurrek hirigintza-ikuspegitik duten sailkapena.
Abiaraziko diren garapenen jatorria hirigintzaren ikuspegitik.
Aipaturiko lurren egiturazko antolamendurako eta kalifikazio
proposamenak.
Antolamendu xehatu edota zehatzerako proposamenak.
Planteatutako antolamendua garatzeko eta gauzatzeko aurreikuspenak.

orokorrerako

Hona hemen zerrenda:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Emeterio Arrese - San Ignazio
Euskal Herria - Beheko bide
Gaiarre - Argindegi
Guridi
Uzturre - Eguzkialde
Plaza - Azkue
Egiazpi
Lizarraldeazpi
Okobio 1
Okobio 2
Otarreaga 1
Otarreaga 2
Apatterreka
Kanposantua
Izaskun

Horrez gain, berorien mugaketa “III.4.1 eta III.4.2 Lurzoruaren sailkapena. Hirigintza-eremuen
mugaketa (hirigunea)” planoan adierazi da.
II.10.2.-Plangintza udalerri mugakideekin koordinatzea.
Udalerri berean integratutako lurren multzoak osatzen du Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren
eremua, eta plan hori onartzetik eratorritako ondorioak –egikaritasuna, betebeharrezkotasuna,
etab.- ezingo dira beste herrialde batzuetara zabaldu.
Baina lurraldearen errealitatea bera, etenik gabeko osotasuna den heinean, hainbat kasutan, zaila
izaten da udalerri bateko edo beste bateko muga administratiboak bezain zurruna eta itxia den
zerbaitetan lotzea eta sailkatzea.
Horregatik dira garrantzitsuak lurralde-antolamenduko tresnak eta, bereziki, Lurralde
Antolamenduaren Gidalerroak eta Lurraldearen Zatiko Planak, horietako erabaki eta
proposamenek udalerriaren mugak gainditzen baitituzte.
Beraz, udalerrien ertzen hirigintza-antolamenduaren zehaztapenak nahiz proposamenak
gauzatzeak koordinazio- eta lankidetza-jarrerak eskatzen dituzte, kasu bakoitzean eragiten dieten
udalbatzen aldetik.
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Kasu honetan, Ibarrako udal-barrutia da plan honen erreferentzia-esparrua, eta, lehen adierazi
den bezala, hura onartzeak dituen ondorioak ez dira hedatuko udalerriaren mugetatik harago.
Bestalde, lurraldearen osaketa, kokapena, hiri-ingurunearen baldintzatzaileak eta abar kontuan
hartuta, ez da beharrezkoa izan mugakide dituen udalerrietako plangintzekin (Tolosa, Billabona,
Berrobi, Belauntza, Leaburu y Berastegi –Elduako enklabea-) koordinatzeko neurri bereziak
hartzea, halakorik egitea eskatzen duen gai edo auzirik ez baitago.
Hala ere, jakinaren gainean jartzen da Apatterreka eremuaren antolamendua Tolosa, Leaburu eta
Ibarrako udalen artean koordinatuta egin dela eta Leaburu eta Ibarrako udalerrien arteko muga
berriki egokitu dela, Planean jasotakoaren arabera, Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin.
Leaburuko udalerria ere bere Plan Orokorraren berrikuspena izapidetzen ari da, eta orain arte ez
da disfuntziorik aurkitu.
Bestalde, lurraldearen antolamendurako indarrean dauden tresnetan biltzen diren zehaztapenak
ere barnean hartzen ditu planak, bai eta aurreikusitako errepideen foru-sarea ere; eta horiek
guztiak batera, Ibarrako hiri-antolamendua udalerri hori barnean hartzen duen lurralde-esparruan
txertatzeko mekanismoak dira.
II.10.3.-Hirigintza-sailkapenaren esparruko irizpideak, helburuak eta proposamenak. Lurzoru
hiritar gisa sailkatutako lurretan planteatutako hirigintza-garapenei lotutako eskubide eta
betebeharren erregimena.
A-

Ibarrako lurraren bilakaeraren eta okupazioaren estrategia.

Garapen eta bilakaera-prozesu baten emaitza da Ibarrako udalerria gaur egun; eta, besteak
beste, prozesu horren emaitza da gaur egungo hiri-ingurunea.
Planak, neurri handi batean hiri-ingurune hori finkatzeaz gain, bertako zenbait inguru berritzeko
eta berroneratzeko jarduketak proposatzen ditu. Eta ez du aurreikusten nekazaritza- edo
natura-ingurunera hedatzea ekarriko duen jarduketarik, ertzak birdoitzearen eta hiri-hutsuneak
osatzearen kalterik gabe, lurzoru batzuen desklasifikazioa barne.
Hiriaren ikuspegitik dauden behar eta eskariei gaur egungo egituraren barnean erantzuten dien
lurraldearen garapen-eredua adierazten du horrek guztiak, eta, udalerriko lurren hirigintzasailkapenari dagokionez, berariaz bi lur mota bereizten ditu (hiritarra eta hiritarrezina),
ondorengo ataletan adierazten diren terminoetan eta irismenarekin.
B.- Lurren hirigintza-sailkapena.
2006ko ekainaren 30eko Lurzoru eta Hirigintza Legean xedatutakoari erreparatuta, udalerriko
lurrak sailkatzea eta lur horiek lur-mota desberdinetan txertatzea proposatzen da, ondorengo
irizpideen arabera.
a) Hiri-lurzorua.
Udalak hartutako erabakien arabera eta horren ondorioz aurreikusitako antolamendu-ereduaren
arabera, hirigunearen azalera minimizatuz eta hiri-hutsuneak betez hedadura eta berezitasun
handieneko erdiguneko baratzeak okupatu gabe, lurzoru hiritar gisa sailkatzen dira aipaturiko
legean lur mota horretakotzat jotzeko xedatutako baldintzak betetzen dituztenak.
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Lur horiek Plan Orokor honetako “4. Planoak” dokumentuko “III.3. Lurzoruaren Sailkapena
(Udalerria)” eta “III.4.1. eta III.4.2 Lurzoruaren Sailkapena. Hirigintza Eremuen Mugapena (Hiriingurunea)” planoetan jasotakoak dira zehazki.
Guztira, 614.533 m²(s)-ko azalera dute.Azalera hori udal-mugartearen azalera osoaren % 12
baino gutxiago da.
2

Azalera hori gaur egun indarrean dagoen plangintzaren ondoriozkoaren (604.033 m ) baliokidea
2
da, baldin eta kontuan hartzen ez bada Bista Onako (8.745 m ) hiri-parke gisa kalifikatutako
lurzoru publikoa gehitzeari dagokion lurzoru hiritarraren zabaltzea.
Gainera, Lege horretan bertan xedatutakoaren arabera, lur-mota horren barruan ondoren
azalduko diren bi kategoriak bereizten dira.Hori bai, horiek identifikatzea antolamendu
xehatuaren zehaztapenaren esparruan egin beharreko lana da eta, horrexegatik egiten da Plan
honetan bertan antolamendu hori finkatzen den kasuetan.Eta garapen-plangintza formulatzea
aurreikusten den kasuetan, haren zehaztapena garapen-plangintza horri lotzen zaio.Honako
hauek dira kategoriak:
*

Hiri-lurzoru finkatugabea.
Lurzoru-mota eta -kategoria honetan sartzen dira aipaturiko Legean kontu horren
inguruan xedatutako baldintzak betetzen dituztenak.Horren barruan bi lurzoruazpikategoria hauek bereizten dira:
-

Hiri-lurzoru finkatugabea
gutxiegitasunagatik.

urbanizazio

finkatuaren

gabeziagatik

edota

Lurzoru-mota eta -kategoria horretan sartzen dira, hiri-lurzoru gisa sailkatzeko
behar diren baldintzak eta, besteak beste, lehen aipaturiko Legeko 11.
artikuluko “3.b.1” atalean xedatutako eskakizunak betetzeaz gain, haietan
aurreikusitako antolamendua egikaritzeko xedeetarako jarduketa integratuko
eremuei atxikitzen zaizkien lurrak.
Plan honek horrela sailkatu eta kategorizatu ditu “1.1 Gurutzeaga” eta “4.1
Malkorrene-Eskuzarre”
azpieremuetako
lurrak.
Halaber,
lurzoruen
azpikategoria horretan bertan sartuta ulertuko dira hainbat lurzoru, plan hau
garatzeko sustatuko den plangintza xehatuak hala eskatzen duenean.
Zehazki, horrelako plangintza formulatzea aurreikusten da “5.2. Ibategi”, "6.1
Zaldune" eta “13.1 Mendebaldeko Apatterreka” azpieremuetan.
-

Hiri lurzoru finkatugabea, eraikigarritasun haztatua areagotzearen ondorioz.
Lurzoru-mota eta -kategoria horretan sartzen dira, hiri-lurzoru gisa sailkatzeko
behar diren baldintzak eta, besteak beste, lehen aipaturiko “11.” artikuluko
”3.b.2” atalean xedatutako eskakizunak betetzen dituzten lurrak. Modu
osagarrian, jakineko lur batzuk lurzoru-mota eta -azpikategoria honetan
sartzeko xedez, besteak beste, esku hartzeko honako irizpide hauek aintzat
hartzea proposatzen da:
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Aurreko azpikategorian sartzeko behar diren baldintzak betetzen ez
dituzten lurretan eraikigarritasun haztatua handitzea eragiten duen
hirigintza-aurreikuspen orok lurzoru-mota eta -azpikategoria honetan
sartzea justifikatzen du.
Eraikigarritasun haztatuaren gehikuntza sestra gainean zein azpian
gerta daiteke.Horrela, soto-kopurua handitzea aurreikusten den
guztietan gertatuko dela ulertzen da.
Halaber, erabilera-aldaketaren kasuan, erabileren haztapen-koefizienteak
aplikatzetik ateratzen dena bete beharko da.

Plan Orokor hau eta bai berorren garapena sustatuko duen plangintza
onartzeko unean baldintza horiek betetzen dituzten lurrak ofizialki eta
araudiaren ikuspegitik mota eta azpikategoria horretako lurzorutzat hartu
behar dira une horretatik aurrera. Izaera hori dute, beste batzuen artean,
honako lurzoru hauek:

*

.

Plan honek berariaz horrela sailkatu eta kategorizatu dituen lurzoruak.
Hauexek dira, zehazki:
*
"1.3 Arane" azpieremua.
*
"2.2 Elduaran behekoa" azpieremua.
*
"3.1 Elduaran goikoa" azpieremua.
*
"3.2 Toki ona" azpieremua.
*
"3.3 Argindegi 2" azpieremua.
*
"3.4 Bizkardo ondo" azpieremua.
*
"5.1 Eliz aurre" azpieremua.

.

Bere garapenean sustatutako plangintza xehatuan modu horretan
kategorizatutako beste lur batzuk.

.

Indarreko plangintzan xedatutakoaren arabera, eraikigarritasun
haztatuaren aipaturiko gehikuntza eragiten duten hirigintza-jarduketen
xede diren beste lur batzuk. Adibide gisa aipatzen da halakotzat jotzea
aurreikusten den “1.2 Gurutzeagaberri” azpieremua .

Hiri-lurzoru finkatua.
Lurzoru-mota eta -kategoria horretan sartzen dira ondoren azalduko diren
egoeretakoren batean dauden lurrak.
-

-

-

Hirigintza-plangintzak (Plan Orokorrak berak edo bere garapenean sustatu
beharreko plangintza xehatuak) egungo egoeran finkatutako lur urbanizatuak
eta eraikiak, lehendik dauden eraikinak eraitsi eta ordezten diren kasuan,
baimendutako
hirigintza-eraikigarritasunean
egindako
beheranzko
birdoikuntza posibleen kalterik gabe.
Lur eraikigarriak eta eraiki gabeak, orubetzat jotzeko baldintzak betetzen
dituztenak, baldin eta eraikigarritasun haztatua handitzeagatik hiri-lurzoru
finkatugabe gisa sailkatzeko eta kategorizatzeko baldintzak betetzen ez
badituzte.
Lur eraikigarri eta eraiki gabeak, baldin eta eraikigarritasun haztatuaren
gehikuntzagatik hiri-lurzoru finkatugabe gisa sailkatu eta kategorizatzeko
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baldintzak betetzen ez eta orube-izaera ez badute, orube-izaera lortzeko
norainoko mugatuko urbanizazio-lanak egikaritzea eskatzen dutenak.
Aipaturiko Legeko “195.1” artikuluan xedatutakoaren arabera, aipaturiko
kostuak ezin du gainditu udal-lizentzian baimendutako eraikuntza-obraren
kontrata egikaritzeko aurrekontuaren % 5.
Hirigintza-plangintzaren arabera, modu protagonista eta esanguratsuan
behintzat eraikigarriak ez diren lurrak, urbanizatuta daudenak eta egungo
egoeran
finkatzen
direnak,
urbanizazioa
hobetzeko
jarduketen
aurreikuspenaren kalterik gabe.
Hori da, besteak beste, lehendik dauden eta finkatuta dauden hiriko espazio
libreen eta hiriko bideen kasua.
Modu protagonista eta esanguratsuan behintzat eraikigarriak ez diren,
irismen eta kostu mugatuko urbanizazio lanak egikaritzeko zain dauden eta
hiri-bilbe finkatuaren barruan kokatuta dauden lurrak.

Beste modu batean esanda, lurzoru-kategoria horretan sartzen dira hiri-lurzoru gisa
sailkatzeko behar diren baldintzak betetzen dituzten lurrak, baina ez urbanizazio
finkatuaren gabeziagatik edo gutxiegitasunagatik nahiz eraikigarritasun haztatuaren
gehikuntzagatik hiri-lurzoru finkatugabe gisa kategorizatzea justifikatuko luketenak.
Plan Orokor hau eta berorren garapenean sustatu beharreko plangintza xehatua
onartzeko unean baldintza horiek betetzen dituzten lurrak ofizialki eta araudiaren
ikuspegitik mota eta kategoria horretako lurzorutzat hartu behar dira une horretatik
aurrera.
Lurzoru hiritarraren kategorizazioa Plan Orokor honetako IV.2.1 eta IV.2.2 planoetan adierazi
da.
b)

Lurzoru urbanizaezina.

Lurzoru urbanizaezin gisa sailkatzen dira Plan Orokor honetako “4. Planoak” dokumentuko
“III.3. Lurzoruaren Sailkapena (Udal-mugartea)” planoan modu horretan identifikatutako
udalerriko lurrak.
Guztira, 4.522.730 m²(s)-ko azalera dute. Azalera hori udal-mugarte osoaren % 88 da.
C.Lurzoru hiritarretan planteatutako hirigintza-garapenei lotutako
betebeharren erregimena. Urbanizazio-kargak. Haien eta hauen norainokoa.

eskubide

eta

Hiri-lurzoruaren jabeen eskubide eta betebeharrak nahiz urbanizazio-kargen norainokoa eta
hedadura zehaztu ahal izateko, indarreko legerian, Plan Orokor honetan bertan eta berorren
garapenean sustatutako plangintzan xedatutakoa bete beharko da.
Hori gauzatzea edota betetzea, besteak beste, plan honetako “2. Hirigintza Arauak”
dokumentuan xedatutako irizpideetara egokituta egin beharko da.
II.10.4.-Hirigintza-antolamendua gauzatzeko irizpideak eta proposamenak.
A.- Sarrera.
Hirigintza-antolamenduaren egikaritzea prozesu konplexua da, askotariko izaera eta irismeneko
fase eta osagaiek osatutakoa.
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Horrela, salbuespenen kalterik gabe, egikaritze hori fase berezituetan hartutako edota
gauzatutako erabaki eta jarduketen emaitza da edo izango da, eta, esaterako, hainbat
dokumentu egitearekin (Plan Orokor hau, finkatutako plangintza, berorren garapenean sustatu
beharreko plangintza, beharrezkoa den kasuetan sustatu beharreko Hirigintzako Jarduketa
Programak, berdinbanaketa-proiektuak, urbanizazio-obren proiektuak, eraikuntza-proiektuak,
etab.), urbanizazio-lanak nahiz eraikuntza-lanak gauzatzearekin eta abarrekin lotuta egongo da.
Ondoren, kontu horri dagokionez eta indarrean dagoen hirigintza-legerian xedatutako irizpideen
arabera, plan honetan planteatzen diren proposamen orokorrak azalduko dira, bai eta horiek
erantzuten dieten irizpideak ere; eta, horretarako, beren egiturazko eskala edo eskala xehatua
ere identifikatuko da.
B.- Hirigintza egikaritzeko aurreikuspenak egiturazko antolamenduaren mailarekin.
Besteak beste, zehazteko helburua duten aurreikuspen-multzoa da.
*

Planteatutako garapenak gauzatzeko sekuentzia eta estrategia, arreta bereziki jarduketa
integratuen xede izan behar dutenetan jarrita.
Bere helburu nagusia planteatutako proposamenen garapen- eta egikaritze-prozesuen
denbora-, ekonomia- edo hirigintza-programazioko irizpideak zehaztea da, arlo horretan
jarduketa integratuen xede izan behar dutenei nahiz egitura-izaerako zuzkidura publiko
proiektatuei (bide-azpiegiturak, hiriko zerbitzuenak, ekipamenduenak, etab.) arreta berezia
jarrita.
Hori bai, oro har, aipaturiko jarduketa integratuko eremuen mugapen zehatz eta ofizialak ez
du egiturazko antolamenduaren mailarik, inolaz ere.

*

Udalerriko sistema orokorren sarea garatzeko eta gauzatzeko sekuentzia eta estrategia,
dagokion kasuan, gauzatze-eremuetan txertatzeko edo sartzeko jarraibideak barne, bai
berorien programazioen xedeetarako eta bai horien eraginpeko lurrak eta obren gauzatze
eta ordainketa lortzeko.
Hala, “2.1 Beheko bide” azpieremuan, jarduketa integratuak egikaritzean udalak doan
lortuko dituen espacio libreen sistema orokorra osatzera berariaz zuzendutako zonak
sartzen dira.
Eta “5.2 Ibategi” azpieremuan, espazio libreen sistema orokorra osatzera berariaz
zuzendutako zonak sartzen dira. Urbanizatzen direnean udalak doan eskuratuko ditu
dagozkien jarduketa integratuak egikarituta.
Bestalde, saihesbidea egikaritzeko desjabetze-jarduketa egin beharko da proiektua zehaztu
ondoren.

*

Plan honen garapenean sustatu beharreko plangintza xehatua landu eta onartzeko epeak,
hura formulatzea aurreikusten den kasuetan.
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C.- Egikaritzeko aurreikuspenak antolamendu xehatuaren mailarekin.
Plan honek berak lurzoruen antolamendu xehatua definitzen duen kasuetan, antolamendu
xehatu hori, funtsean eta beste batzuen artean, berori gauzatzeko honako aurreikuspen hauen
zehaztapenarekin osatzen da:
*

Beraien barnean dauden lurrek eta, hala dagokionean, haiei atxikitakoek osatutako
jarduketa integratuko eremuen mugaketa edota identifikazioa, Hirigintzako Jarduketa
Programen formulazioaren xedeetarako.
Aurreikuspen hori, hala badagokio eta egokitzat jotzen bada, ondoriozko egikaritzeunitateen mugaketarako irizpideak finkatuta osatzen da.
Arlo horretan indarrean dagoen hirigintza-legerian jasotako irizpideei nahiz aurrerago
azaltzen direnei erantzuten diete mugaketa horiek.Modu osagarrian eta orokorrean,
dagokion antolamendu xehatuaren zehaztapenerako garapen-plangintza formulatzea
aurreikusten den kasu guztietan, eremu haien mugaketa aipatutako plangintzari lotzen
zaio.

*

Eraikigarritasun haztatuaren gehikuntzagatik hiri-lurzoru finkatugabe gisa sailkatutako
lurrek eta lursailek osatutako egikaritze-eremuen identifikazio kontzeptuala eta, hala
dagokionean, grafikoa, zuzkidura-jarduketen xede dena.
Egikaritze-mota horri lotzen zaizkio, aurrez azaldutako hirigintza-sailkapeneko
irizpideen arabera, eraikigarritasun haztatuaren gehikuntzagatik hiri-lurzoru
finkatugabe gisa sailkatu eta kategorizatzen diren lurrak.
Eta epigrafe horretan bertan azaldutakoarekin bat, eremu horien identifikazio grafiko
zehatza eta behin betikoa plangintzan bertan (Plan Orokor honetan jasotakoa) nahiz
plangintza egikaritzeko prozesuan zehaztutakoa da/izango da.

*

Hiri-lurzoru finkatu gisa sailkatutako eta jarduketa isolatuei lotutako lurrek eratutako
egikaritze-eremuen identifikazio kontzeptuala.
Egikaritze-mota horri lotu behar zaizkio, aurreko epigrafean azaldutako hirigintzasailkapeneko irizpideen arabera, aipaturiko lurzoru-mota eta -kategorian sartzen diren
eta jarduketa-modalitate horri lotutako obren xede diren lurrak.
Kasu honetan ere, eremu horien identifikazio grafiko zehatza eta behin betikoa
plangintzan bertan nahiz berori egikaritzerakoan zehaztutakoa dela edo izango dela
ulertu behar da.

*

Desjabetze-jarduketak, sistema orokorren eta tokiko sistemen sareetako zuzkidura
publikoetara eta beroriek gauzatzera zuzendutako lurrak lortu ahal izateko.
Desjabetzeetarako aurreikuspen horiek, kasu desberdinetan, lur horiek planteatutako
hirigintza-garapenari lotzeko beste batzuekin osatzen dira, eta, zehazki, jarduketa
integratuko eremuekin, egikaritze-unitateekin edota garapen horiekin lotuta zehazten
diren zuzkiduretarako jarduketekin.
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berdinbanaketa-

Geroago azalduko diren irizpideei erantzuten diete zehazki.
D.- Izaera orokorreko urbanizazio-lanak gauzatzeko eta ordaintzeko irizpide orokorrak.
Oro har, indarrean dagoen hirigintza-plangintzan, Plan Orokor hau barne, planteatutako
hirigintza-jarduketak eta -garapenak kasu bakoitzean xedatutako hirigintza-betebeharrak
betetzeari lotuta daudela ulertu behar da, urbanizazio-lanak ordaintzeko eta, hala dagokionean,
egikaritzeko arloan planteatutakoak barne.
Egikaritze-unitateetan txertatutako jarduketak eta garapenak izanik, betebehar horiek, beste
batzuen artean, indarrean dagoen Lurzoru eta Hirigintza Legeko 147. artikuluan eta Lege
horretan bertan eta indarrean dauden beste xedapen batzuetan jasota dauden eta arlo horrekin
zerikusia duten gainerakoetan araututako hirigintza-kargei lotutakoak dira.
E.- Hirigintza egikaritzeko lurralde-eremuak.
a)

Eremu horiek identifikatzeko eta mugatzeko irizpide orokorrak.
Eremu horiek indarreko hirigintza-legerian daude araututa.
Legeria horretan araututako jarduketa-mota bakoitzari elkartutako lurrek eratzen dute
kasu bakoitzean: jarduketa isolatuak, zuzkidura-jarduketak, jarduketa integratuak eta
sistema-sare orokorren eta tokikoen zuzkidura publikoak egikaritzeko jarduketak.
Kasu honetan, eremu horiek honako irizpide hauen arabera mugatzea planteatu da:
*

Kasu bakoitzean xede guztietarako haien barne dauden lurrek nahiz haiei
atxikitakoek eratzen dituztela ulertuko da.

*

Eremu horietan sartzen dira edo horiei atxikitzen zaizkie kasu bakoitzean
planteatutako hirigintza-garapenari elkartutako lur guztiak, irabazizko
erabileretara edo zuzkidura publikotara zuzenduta dauden edo ez eta espazioan
duten jarraitutasuna edo desjarraitutasuna alde batera utzita.
Horrela, eremu horiei atxikita daude edota eremu horien barnean sartzen dira
aipaturiko garapenei lotutako zuzkidura publiko orokorretara eta tokikoetara
zuzendutako lur guztiak, lur horiek administrazioak hartzeko xedeetarako nahiz
dagozkien obrak gauzatu eta ordaintzeko xedeetarako direnean.
Zehazki, udalak eskura ditzan, espazio libre orokorretara (SO) zuzentzen diren
lurrak jarduketa integratuen programei eta zehazten diren zuzkidurakoei lotzen
zaizkie, Plan Orokorrean ezarritako baldintzetan, betiere.
Planteatutako helburuak lortzeak, arestian aipaturikoak barne, egikaritze-eremu
jarraituak nahiz etenkakoak mugatzea justifikatzen du edota justifikatu ahal
izango du.
Zehazki, espazioan jarraipena duten nahiz jarraipenik ez duten hiri-lurzoruak
direnean, aipaturiko eremuak dagozkien lurrak barne hartuta edo atxikita eratzen
dira. Erabaki egokiak Plan honetan zehazten dira, edo hirigintza-prozesuaren
ondorengo faseetan hartu beharko dira, planteatutako helburuak lortu ahal
izateko soluzio baten edo bestearen egokitasunari erreparatuta.

*
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“VI.1.1 eta VI.1.2 Hirigintza gauzatzeko baldintzak” planoan zehaztu dira grafikoki
mugatuko eremuak.
b)

Jarduketa integratuko eremuak (JIE).
Urbanizazio finkatuaren gabeziagatik edota gutxiegitasunagatik hiri-lurzoru
finkatugabe gisa sailkatutako lurrak hartzen dituzten eremuek osatzen dituzte.
Plan honetan ezarritakoaren arabera, “1.1 Gurutzeaga” eta “4.1 Malkorrene-Eskuzarre”
azpieremuak jarduketa integratuko eremuak dira, beren ezaugarriei eta proposatutako
garapenerako baldintzatzaileei erreparatuta.
Halaber, plan honen garapenean susta daitekeen plangintza xehatuak jarduketa
integratuko beste eremu batzuk ere zehaztu ahal izango ditu horrelako plangintza
egitea eskatzen duten eremuetan (“5.2. Ibategi”, "6.1 Zaldune" eta “13.1 Mendebaldeko
Apatterreka” azpieremuak).

c)

Zuzkidura-jarduketen xede diren eremuak.
Eraikigarritasun haztatua handitzeagatik hiri-lurzoru finkatugabe gisa sailkatutako
lurrek osatzen dituzte.
Hori bai, eremu-mota horiei lotutakotzat jo behar dira bai lehen aipaturiko
eraikigarritasun-handitzearen eragin zuzena jasotakoak eta bai, indarrean dagoen
hirigintza-legerian nahiz Plan Orokor berrian bertan xedatutako irizpideekin bat etorriz,
aipaturiko handitzearekin lotutakotzat jo behar diren zuzkidura publikotara
zuzendutako edota elkartutakoak.
Plan honetan xedatutakoaren arabera, mota horretakoak dira eremu hauek:
*
*
*
*
*
*
*
*

d)

"1.3 Arane" azpieremua.
"2.2 Elduaran behekoa" azpieremua.
"3.1 Elduaran goikoa" azpieremua.
"3.2 Toki ona" azpieremua.
"3.3 Argindegi 2" azpieremua.
"5.1 Eliz aurre" azpieremua.
Plan honen garapenean sustatuko den plangintzak zehazten dituenak.
Mota horretakotzat sailkatzeko eta kategoria hori emateko beharrezkoak diren
baldintzak betetzen dituztenak.

Jarduketa isolatuko eremuak.
Hiri-lurzoru finkatutzat jotzeko behar diren baldintzak betetzen dituzten lurrek osatzen
dituzte.
Beste batzuen artean, eremu horiei lotzen zaizkie lursailak orube-izaera hartzeko
egikaritu behar diren urbanizazio-obrek eragindako lursail guztiak.
Horien mugaketa grafikoa eta berariazkoa lehen adierazitako moduan eragindako
lurren sailkapena eta kategorizazioa eragiten duten jarduketen zehaztapenaren eta
identifikazioaren testuinguruan gauzatu behar da.
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Zuzkidura publikotara zuzendutako lurrak lortzeko desjabetze-jarduketak.
Desjabetze-bidez esku hartuko da administrazioak zuzkidura publikotara zuzendutako
lurrak lortzeko, indarrean dagoen legerian horretarako xedatzen diren kasuetan.
Zehazki, desjabetze bidezko esku-hartzea proposatu da honako kasu honetan:
*

f)

"3.4 Bizkardo ondo" azpieremua.

Egikaritze-unitateak eta jarduketa-sistemak.
Horien mugaketaren xedeetarako, 2006ko ekainaren 30eko Lurzoru eta Hirigintza
Legean xedatutakoaren arabera, Hirigintzako Jarduketa Programetan eta hirigintzaplangintzan bertan erabakitakoa bete beharko da.

g)

Plangintzarekin bat ez datozen eraikinak.
Indarreko hirigintza-legerian adierazitakoaren arabera, antolamendu xehatuaren
zehaztapena plangintzarekin bat ez datozen eraikinen identifikazioarekin osatu behar
da, haren proposamenekin bateragarriak ez direlako. Arlo horretan eta Plan Orokor
honi dagokionez, honako hauek dira esku hartzeko irizpideak:
*

Bere antolamendu xehatua zehazteko xedez Hiri Antolamenduko Plan Berezi bat
egitea eta izapidetzea aurreikusten den hiri-eremu eta -azpieremuetan, Plan honi
dagokio bat ez datozen eraikinak identifikatzea eta horien tratamendurako
jarraibideak zehaztea.
Eremuaren edo azpieremuaren antolamendu xehatua zehazten duena Plan hori
izateak justifikatzen du horrelako plangintza bat.

*

Plan honek antolamendu xehatua zehazten dien eremu eta azpieremuetan,
Xehetasun Azterketa bat egitea aurreikusten da antolamendu hori birdoitzeko
edo berresteko xedez eta lehendik dauden eta antolamendu horrekin
bateraezinak diren eraikinek 2006ko ekainaren 30eko Lurzoru eta Hirigintza
Legeko “101.3.b” artikuluan aurreikusitako araubidea bete beharko dute
(hirigintza-plangintzarekin bat ez datozen eraikinak).
Harik eta Xehetasun Azterketa onartzen ez den arte, eraikin horietan dagozkien
erabileretarako erabili ahal izateko baldintza egokietan mantentzeko behar
dituzten obrak egin ahal izango dira, aipaturiko Legeko “101.5” artikuluan
aipatutakoak izan ezik (modernizatzeko, finkatzeko, bolumena handitzeko, edo
hobekuntzarako obrak).
Xehetasun Azterketa onartu ondoren, eraikin horiek Lege horretako “101.3.a”
artikuluan aurreikusitako araubidearen pean geratuko dira (antolamenduz
kanpoko eraikinak). Une horretatik aurrera, eta beste antolamendu bat
egikaritzen den arte, eraikina osasungarritasun-, segurtasun- eta apaingarri
publikoko baldintza egokietan mantentzeko behar dituen obrak soilik egin ahal
izango dira.
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Kasu horietan antolamendu xehatuaren behin betiko zehaztapena eta/edo
berrespena Xehetasun Azterketa formulatu eta onartzearen baitan geratzeak
justifikatzen ditu proposamen horiek.
*

Plan honek antolamendu xehatua zehazten dien eta Xehetasun Azterketa bat
egitea aurreikusten ez den eremu eta azpieremuetan, lehendik dauden eta
antolamendu horrekin bateragarriak diren eraikinek 2006ko ekainaren 30eko
Lurzoru eta Hirigintza Legeko “101.3.a” artikuluan aurreikusitako araubidea bete
beharko dute (antolamenduz kanpoko eraikinak).
Eraikin horietan osasungarritasun-, segurtasun- eta apaingarri publikoko
baldintzetan mantentzeko behar diren obrak soilik egin ahal izango dira.
Kasu horietan antolamendu xehatua Plan honetan behin betiko zehaztuta
egoteak justifikatzen du proposamen hori.

Modu osagarrian, lehendik dauden eta hiri-lurzoruetan nahiz urbanizaezinetan
aurreikusitako zuzkidura publiko orokorrak (bide-sistema orokorra…) antolatu eta
egikaritzeko proposamenek eragiten dien edo horiekin bateraezinak diren eraikinak,
2006ko ekainaren 30eko Lurzoru eta Hirigintza Legeko “101.3.b” artikuluan
aurreikusitako araubidearen pean geratuko dira (hirigintza-plangintzarekin bat ez
datozen eraikinak) dagokion obra publikoko proiektua (edo antzekoa) egin eta
onartzen den arte.
Harik eta proiektua onartzen ez den arte, eraikin horietan dagozkien erabileretarako
erabili ahal izateko baldintza egokietan mantentzeko behar dituzten obrak egin ahal
izango dira, aipaturiko Legeko “101.5” artikuluan aipatutakoak izan ezik
(modernizatzeko, finkatzeko, bolumena handitzeko, edo hobekuntzarako obrak).
Proiektua onartu ondoren, eraikin horiek Lege horretako “101.3.a” artikuluan
aurreikusitako araubidearen pean geratuko dira (antolamenduz kanpoko eraikinak).
Une horretatik aurrera, eta egikaritzen den arte, eraikina osasungarritasun-,
segurtasun- eta apaingarri publikoko baldintza egokietan mantentzeko behar dituen
obrak soilik egin ahal izango dira.
F.- Landa-lurzoruaren eta lurzoru urbanizatuaren egoerak.
2015eko urriaren 30eko Lurzoruari eta Hiri Birgaitzeari buruzko Legearen Testu Bateratuan
xedatutakoaren arabera, Ibarrako udal-mugarteko lurrak landa-lurzoruko egoeran nahiz lurzoru
urbanizatukoan integratutakotzat jo behar dira.
Hain zuzen ere, Plan honetan hiri-lurzoru gisa sailkatuta dauden lurrek lurzoru urbanizatuko
egoeran integratutakotzat jotzeko behar diren hirigintza-baldintzak biltzen dituztela esan
daiteke.Halaber, lur horien baldintza materialak kontuan hartuta, lurzoru urbanizaezin gisa
sailkatutako lurrak landa-lurzoruko egoeran daude.
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G.- Erabileren haztapen-koefizienteak.
Indarreko hirigintza-legeriak erabileren haztapen-koefizienteak zehaztea aurreikusten du
hirigintza-antolamendu xehatuaren esparruan eta, hala dagokionean “birbanaketa-tresnek
eguneratu ahal izango dituzte”.
Kasu horretan, “3.1 Bideragarritasun ekonomikoaren eta finantzarioaren azterketa”
dokumentuan nahiz Plan Orokor honetako Hirigintza Arau Orokorretan azaldutako irizpideen
arabera zehaztea proposatzen da. Honako hauek dira irizpide horietako batzuk:
*

*

*
*

Lurzoru urbanizatuak proiektatutako erabileretara zuzendutako eraikigarritasunean
duen eragin-balioa da haietako bakoitzari dagozkion koefizienteak zehazteko
parametroa.
Babes sozialeko etxebizitzari lotutako eraikigarritasuna (erregimen orokorreko babes
ofizialeko etxebizitzaren parekoa) aipaturiko koefizienteak zehazteko erreferente
orokortzat jotzen da. Horregatik, 1,00 koefizientea esleitu zaio.
Koefizienteak udalerriko ingurune hiritarrean mugatutako eremuetan aplikatzea
aurreikusten da.
Koefizientea eguneratzea proposatzen da, baldin eta edozein motatako inguruabarrek
(finkatutako koefizienteak zaharkitzea; udalerriaren egoera ekonomikoa – higiezinena
aldatzea, etab.) justifikatzen badu.

Gainerakoan, aipaturiko dokumentuan koefiziente
azaldutakoari eta bere justifikazioari lotuko gatzaizkie.

horien

zehaztapenari

buruz

H.- Urbanizazio-obretarako proiektuen modalitateak eta horiek formulatzeko irizpideak.
Aurreko aurreikuspenak proiektatutako urbanizazio-obrak zehaztu eta egikaritzeko behar diren
proiektuak egiteko irizpideekin osatzen dira, batez ere haiek eragindako eremuen mugaketari
dagokionez eta xede horrekin egin eta sustatu beharreko proiektu-motaren identifikazioari
dagokionez.
Honako hauek dira xede horrekin sustatu beharreko proiektu-motak:
*

2006ko ekainaren 30eko Lurzoru eta Hirigintza Legeko 194. artikuluan araututako
urbanizazio-proiektuak.

*

Urbanizazio-lan osagarrien proiektuak, aipaturiko Lurzoru eta Hirigintza Legeko 195.1
artikuluan araututakoak, hala dagokienean, jarduketa isolatuetan behar diren
urbanizazio-lanak zehazteko xedez sustatutakoak.
Oro har, kontuan hartu behar da eraikuntza-proiektuen proiektu osagarriak direla.
Gainera, aipaturiko kasuan, hura formulatzea zuzkidura-jarduketak
testuinguruan beharrezkoa izan daitekeela ulertzen da.

*

Aipaturiko Legeko “195.2” artikuluan araututako gainerako obra-proiektuak.

deiturikoen
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Horiek formulatzeko irizpideak aipaturiko legean xedatutakoak dira, bai eta Plan Orokor
honetako Hirigintza Arau Orokorren eta Partikularren garapenean zehazten direnak eta
plangintza xehatuan zehazten direnak ere.
I.-

Programazioa.
Plan Orokor honetan ezarritako hirigintza-antolamenduko aurreikuspenak honako
dokumentu hauetan ezarritako garapen- eta egikaritze-prozesuaren programazioari
buruzkoekin osatzen dira.
*
*
*

“2.1. Hirigintzako Arau Orokorrak”.
“2.2. Hirigintza Eremuen Hirigintza Arau Partikularrak”.
“3.3. Jarduketa Programa”.

Aurreikuspen horiek eragina dute, besteak beste, plangintza xehatua, hirigintzako
jarduketa-programak, urbanizazio-obren proiektuak, eraikuntza-proiektuak, etab. egin eta
egin eta izapidetzeko jarduketen programazioan, haiek formulatzea beharrezkoa den
kasuetan.
Une honetan, aipaturiko dokumentuetan gai horri buruz azaldutakoari lotzen gatzaizkio.
J.-

Lurzoru hiritarrezineko esku-hartzeak.

Era berean, lurzoru urbanizaezinean garapenari eta egikaritzeari dagozkien irtenbideak eta
kudeaketa-baldintzak definitzen dira Planean, bai saihesbidea egiteko eta bai landa-inguruneari
lotutako ezarpenak egikaritzeko.
II.10.5.- Tokiko hirigintza-estandarrak betetzearen justifikazioa.
A.- Sarrera.
Zehazki, indarrean dagoen uztailaren 3ko 123/2010 Dekretuak, hirigintzako estandarrei
buruzkoak, xedatzen ditu estandarrak (6. artikulua).
Dekretu horretan xedatzen denez, estandar horiek bete behar dituzten hirigintza-garapenak hirilurzoru finkatugabean aurreikusten direnak dira, bertako bi kategorietan. Plan Orokor honen
esparruan, honako inguru hauetan aurreikusten diren garapenak dira:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

"1.1 Gurutzeaga" azpieremuan aurreikusitako bizitegi-garapena.
"1.3 Arane" azpieremuan aurreikusitako bizitegi-garapena.
"2.2 Elduaran behekoa" azpieremuan aurreikusitako bizitegi-garapena.
"3.1 Elduaran goikoa" azpieremuan aurreikusitako bizitegi-garapena.
"3.2 Toki ona" azpieremuan aurreikusitako bizitegi-garapena.
"3.3 Argindegi 2" azpieremuan aurreikusitako bizitegi-garapena.
“4.1 Malkorrene-Eskuzarre” azpieremuan aurreikusitako bizitegi-garapena.
"5.1 Eliz aurre" azpieremuan aurreikusitako bizitegi-garapena.
“5.2 Ibategi" azpieremuan aurreikusitako bizitegi-garapena.
"6.1 Zaldune" azpieremuan aurreikusitako bizitegi-garapena.

IBARRAKO HAPO
“1. MEMORIA” dok.
“1.1. HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUA ETA BERORREN GAUZATZEA JUSTIFIKATZEKO MEMORIA”
2018ko uztaileko Testu Bategina

*

-77-

Apatterrekan aurreikusitako industri-garapena (bigarren fasea: “13.1 Mendebaldeko
Apatterreka" azpieremua).

Egia esan, "1.3 Arane”, “5.2. Ibategi”,"6.1 Zaldune" y “13.1 Mendebaldeko Apatterreka”
azpieremuetan antolamendu xehatua zehazteko plangintza bereziak formulatzea aurreikusten
denez, berori formulatu eta onartu ondoren soilik ezagutu ahal izango da behin betiko eta ofizialki
zer kategorizazio dagokien azpieremu horietako lurrei, eta, zehazkiago, orduan jakingo da ea hirilurzoru hiritar finkatu gaberik baden edo ez. Horrexegatik, plangintza berezi horretan aztertu eta
justifikatu beharko da estandar horien aplikazioa eta betearazpena.
Dena den, une hauetan eta azpieremu horien baldintzatzaileak nahiz berorietan planteatzen diren
hirigintza-garapenak aintzat hartuta, horien eraginpeko lurrek finkatu gabeko hiri-lurzoru
kategorizazioa izateko baldintzak dituztela jo da (orientabide izaeraz behintzat). Horregatik,
hirigintza-estandar horiek bete beharko dituztela ulertzen da.
B.- Tokiko hirigintza-estandarrak betetzeari buruzko irizpide orokorrak.
Zehazki, indarrean dagoen uztailaren 3ko 123/2010 Dekretuak, hirigintzako estandarrei
buruzkoak, xedatzen dituen irizpideak dira (6. artikulua, 7.a, 8.a...). Honako hauek dira, zehazki,
horietako batzuk:
*

Estandar jakin batzuk (espazio libreak eta berdeguneak) zehazteko eta betearazteko
erreferentziazko elementua, zehazki, kasu bakoitzean eraginpean hartzen den
eremuaren azalera da, hau da, jarduketa integratuko edo zuzkidura espezifikoko
eremua.

*

Beste estandar batzuk (beste zuzkidura publiko batzuk, aparkalekuak, etab.)
zehazteko eta betearazteko erreferentziazko elementua, berriz, hirigintzaeraikigarritasuna da, eta, zehazkiago, hirigintza-eraikigarritasuna handitzea, aurrez
gauzatu denarekin alderatuta.
Horregatik, kasu horietan, estandar horien aplikazioak zuzkidura publiko berriak edo
gehiago antolatzea ekar dezake soilik, lehendik dagoen eraikigarritasuna handitzea
aurreikusten denean; eta ez da horrelakorik izango, berriz, aurreko eraikigarritasunari
eusten zaionean edo eraikigarritasuna txikiagoa denean.

*

Hirigintza-estandarrak betetzeari buruzko irizpide orokorra eta lehentasunezkoa
zehazteko, nahitaezkoa da, beraz, kasu bakoitzean eragiten zaion eremuan horiei
lotuta dauden zuzkidurak antolatzea egiaz.Dena den, eragiten zaion eremuaren eta
proposatutako hirigintza-garapenaren ezaugarriek eta baldintzatzaileek horrelakorik
egiteko modurik ematen ez badute edo horrelakoak zail egiten badituzte, horiek
lekualdatzera edo konpentsazio ekonomikoa ematera jo daiteke.

*

Modu osagarrian, zuzkidura publiko horiek multzokatu eta eremu zabalagoen
zerbitzura jar daitezke.

C.- Plan Orokor honetan tokiko hirigintza-estandarrak betetzeari buruzko irizpide orokorrak.
Ibarrako hiri-inguruneko (lurzoru hiritarrak dira guztiak) era guztietako ezaugarri eta
baldintzatzaileek, bere orografiari, dimentsionamenduari, jarraitutasun materialari eta abarri
buruzkoak barne, ingurune hori halakotzat hartzea justifikatzen dute, tokiko zuzkidura publikoen
antolamenduari eta tratamenduari begira eta estandar horiek betetzeari begira.
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Gainera, ezaugarri eta baldintzatzaile horiei esker, tokiko zuzkidura horiek Ibarrako herritar
guztiek erabiltzeko moduan eta haien eskura daude, horien kokapena dena delakoa izanda ere.
Horregatik, tokiko hirigintza-estandarrak, besteak beste, ondoren ageri diren irizpide orokorrekin
bat etorriz betearaztea proposatzen du plan honek.
Alde batetik, hiri-ingurunearen multzo horretan hirigintza-estandar horiek modu globalean
betearaztea proposatzen du, hirigintza-garapen berrien xede diren eremuetan zuzkidura publiko
berrien antolamendu materiala egitea gerta badaiteke ere, baldin eta berorien ezaugarri eta
baldintzatzaileek horretarako aukera ematen badute.
Horrela, osotasunean hartuta, hiri-inguruneak osatzen duen multzo horretan, estandar horiek
betetzearekin lotutako eskakizunei erantzuten zaie.
Bestalde, aurrerago azalduko dugun bezala, plangintzako zenbait garapen berrirekin lotutako
zenbait zuzkidura-eskakizun garapen horietan sortuko diren eskubideen titularrei dagokien balio
ekonomikoa ordainduz betetzea proposatzen da.
Beraz, 123/2012 Dekretuko 7. artikuluan adierazten denarekin bat etorrita, diru-sarrera horiek,
besteak beste, honako xede hauetara zuzentzen direla ulertu behar da: zuzkidura publikoetara
zuzendutako lurrak udalak eskuratzeari dagozkion kostuak ordaintzera (3.4 Bizkardo ondo
azpieremua edo beste batzuk); lehendik dauden zuzkidurak berritzeko eta hobetzeko obrak
gauzatzera; etab.
Esparru orokor horretan, tokiko hirigintza-estandar horiek betetzea proposatzen da, besteak
beste, irizpide hauek aintzat hartuta, eta dagozkion aparkaleku pribatuko eta zuhaiztien
zuzkidurak ebatzita:
a)

Hirigintza-estandarrak betetzea “1.1 Gurutzeaga” azpieremuan aurreikusten den
garapenaren esparruan.
Eremuaren ezaugarriek eta baldintzatzaileek estandar horiek justifikatu eta betetzea
ahalbidetzen dute dagozkien zuzkiduren antolamendu eta urbanizazio materialaren
bitartez.
2

Horrela, eremuaren azalerari (4.283 m ) eta eremu horretan ateratzen den bizitegi2
2
eraikigarritasunaren gehikuntzari (2.552 m (t)-koa kalkulatu da) erreparatuta, 643 m 2
ko azalera behar da espazio libretarako eta 511 m -ko azalera tokiko zuzkiduretarako,
2
2
eta berariaz antolatuko dira 758 m espazio libretarako eta 2.317 m zuzkidura
publikotarako.
b)

Hirigintza-estandarrak betetzea
garapenaren esparruan.

"1.3

Arane”

azpieremuan

aurreikusten

den

Azpieremuan sustatuko den Hiri Antolamenduko Plan Bereziari dagokio berori
antolatzea eta justifikatzea, berorren antolamendu xehatua zehazteko helburua
hartuta.
Dena den, berorren ezaugarriak eta baldintzatzaileak zein diren ikusita, azpieremuan
dagozkien zuzkiduren antolamendu eta urbanizazio materialaren bidez betearazi ahal
izango dira estandar horiek.
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Hirigintza-estandarrak betetzea "2.2 Elduaran behekoa” azpieremuan aurreikusten
den garapenaren esparruan.
Eremuaren ezaugarriek eta baldintzatzaileek estandar horiek justifikatu eta betetzea
ahalbidetzen dute dagozkien zuzkiduren antolamendu eta urbanizazio materialaren
bitartez.
2

Horrela, eremuaren azalerari (1.123 m ) eta eremu horretan ateratzen den bizitegi2
eraikigarritasunaren gehikuntzari (475 m (t)-koa kalkulatu da) erreparatuta, 169 m2-ko
azalera behar da espazio libretarako eta 95 m2-ko azalera tokiko zuzkiduretarako, eta
2
2
berariaz antolatuko dira 309 m espazio libretarako eta 541 m zuzkidura
publikotarako.
d)

Hirigintza-estandarrak betetzea "3.1 Elduaran goikoa” azpieremuan aurreikusten den
garapenaren esparruan.
2

Horrela, eremuaren azalerari (1.626 m ), proposatutako antolamenduaren ezaugarriei
eta eremu horretan ateratzen den bizitegi-eraikigarritasunaren gehikuntzari (1.260
2
2
2
m (t)) erreparatuta, 244 m -ko azalera behar da espazio libretarako eta 252 m -ko
2
azalera tokiko zuzkiduretarako, eta berariaz antolatuko dira 126 m espazio
2
libretarako eta 519 m zuzkidura publikotarako.
Horren ondorioz, azpieremuaren ezaugarriek eta baldintzatzaileek ez dute
2
ahalbidetzen espazio libreen zuzkidurari dagokion estandarra betetzea 118 m -ko
azaleran. Estandarraren defizit hori bere balio ekonomikoa ordainduta bete beharko da.
Dena den, Bizakardo ondo azpieremuan emango zaio erantzuna.
e)

Hirigintza-estandarrak betetzea "3.2 Toki ona” azpieremuan aurreikusten den
garapenaren esparruan.
Eremuaren ezaugarriek eta baldintzatzaileek estandar horiek justifikatu eta betetzea
ahalbidetzen dute dagozkien zuzkiduren antolamendu eta urbanizazio materialaren
bitartez.
2

Horrela, eremuaren azalerari (691 m ) eta eremu horretan ateratzen den bizitegi2
2
eraikigarritasunaren gehikuntzari (605 m (t)-koa kalkulatu da) erreparatuta, 121 m -ko
2
azalera behar da espazio libretarako eta 103 m -ko azalera tokiko zuzkiduretarako,
2
2
eta berariaz antolatuko dira 138 m espazio libretarako eta 302 m zuzkidura
publikotarako.
f)

Hirigintza-estandarrak betetzea “3.3 Argindegi 2” azpieremuan aurreikusten den
garapenaren esparruan.
Eremuaren ezaugarriek eta baldintzatzaileek estandar horiek justifikatu eta betetzea
ahalbidetzen dute dagozkien zuzkiduren antolamendu eta urbanizazio materialaren
bitartez.
2

Horrela, eremuaren azalerari (287 m ) eta eremu horretan ateratzen den bizitegi2
2
eraikigarritasunaren gehikuntzari (245 m (t)-koa kalkulatu da) erreparatuta, 44 m -ko
2
azalera behar da espazio libretarako eta 49 m -ko azalera tokiko zuzkiduretarako, eta
2
2
berariaz antolatuko dira 143 m espazio libretarako eta 68 m zuzkidura publikotarako.
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Hirigintza-estandarrak betetzea “4.1 Malkorrene-Eskuzarre” azpieremuan aurreikusten
den garapenaren esparruan.
Eremuaren ezaugarriek eta baldintzatzaileek estandar horiek justifikatu eta betetzea
ahalbidetzen dute dagozkien zuzkiduren antolamendu eta urbanizazio materialaren
bitartez.
2

Horrela, eremuaren azalerari (3.804 m ) eta eremu horretan ateratzen den bizitegi2
2
eraikigarritasunaren gehikuntzari (2.854 m (t)-koa kalkulatu da) erreparatuta, 571 m 2
ko azalera behar da espazio libretarako eta 571 m -ko azalera tokiko zuzkiduretarako,
2
2
eta berariaz antolatuko dira 725 m espazio libretarako eta 1.529 m zuzkidura
publikotarako.
h)

Hirigintza-estandarrak betetzea “5.1 Eliz aurre” azpieremuan aurreikusten den
garapenaren esparruan.
Eremuaren ezaugarriek eta baldintzatzaileek estandar horiek justifikatu eta betetzea
ahalbidetzen dute dagozkien zuzkiduren antolamendu eta urbanizazio materialaren
bitartez.
2

Horrela, eremuaren azalerari (817 m ) eta eremu horretan ateratzen den bizitegi2
2
eraikigarritasunaren gehikuntzari (750 m (t)-koa kalkulatu da) erreparatuta, 123 m -ko
2
azalera behar da espazio libretarako eta 150 m -ko azalera tokiko zuzkiduretarako,
2
2
eta berariaz antolatuko dira 168 m espazio libretarako eta 380 m zuzkidura
publikotarako.
i)

Hirigintza-estandarrak betetzea
garapenaren esparruan.

“5.2

Ibategi”

azpieremuan

aurreikusten

den

Azpieremuan sustatuko den Hiri Antolamenduko Plan Bereziari dagokio berori
antolatzea eta justifikatzea, berorren antolamendu xehatua zehazteko helburua
hartuta.
Dena den, berorren ezaugarriak eta baldintzatzaileak zein diren ikusita, azpieremuan
dagozkien zuzkiduren antolamendu eta urbanizazio materialaren bidez betearazi ahal
izango dira estandar horiek.
j)

Hirigintza-estandarrak betetzea
garapenaren esparruan.

"6.1 Zaldune”

azpieremuan

aurreikusten

den

Azpieremuan sustatuko den Hiri Antolamenduko Plan Bereziari dagokio berori
antolatzea eta justifikatzea, berorren antolamendu xehatua zehazteko helburua
hartuta.
Dena den, berorren ezaugarriak eta baldintzatzaileak zein diren ikusita, azpieremuan
dagozkien zuzkiduren antolamendu eta urbanizazio materialaren bidez betearazi ahal
izango dira estandar horiek.
Bereziki, azpieremuan ekipamendu komunitariotarako lursail bat berariaz antolatzea
2
aurreikusten da, 1.900 m (t)-ko eraikigarritasun fisikoarekin.
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Hirigintza-estandarrak betetzea “13.1 Mendebaldeko Apatterreka” azpieremuan
aurreikusten den garapenaren esparruan.
Azpieremuan sustatuko den Hiri Antolamenduko Plan Bereziari dagokio berori
antolatzea eta justifikatzea, berorren antolamendu xehatua zehazteko helburua
hartuta.
Dena den, berorren ezaugarriak eta baldintzatzaileak zein diren ikusita, azpieremuan
dagozkien zuzkiduren antolamendu eta urbanizazio materialaren bidez betearazi ahal
izango dira estandar horiek.

II.11.- Proposamenean aztertutako beste alderdi batzuk.
II.11.1.-Paisaia.
Udalerrian izaera bereziko paisaiarik katalogatu ez bada ere, dokumentu honek bertako inguru
kakumenalak nabarmentzen ditu, paisaiaren ikuspegitik babestu beharreko lurraldetzat hartuta;
eta, xede horretarako, paisaia babesteko eremuak identifikatzen ditu, baldintzatzaile gainjarri
maila emanez.
Antolamendu-irizpidea eremu horiek guztiak kontserbatzea eta babestea da, beren paisaiabalioak aldatu edo narriatu ditzaketen jarduketa, erabilera eta prozesu guztien aurrean.
II.11.2.-Eraikuntza landa-ingurunean.
Landa-inguruneko eraikuntza- eta erabilera-baldintzak arautzen ditu planak eta, bereziki,
ingurune hori ustiatzearekin, berorrek eskatzen dituen zuzkidurekin edota inguru horretan egoki
direnekin lotutako eraikuntza-baldintzak arautzen ditu.
Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduko Gidalerroen arabera,
dokumentuak debekatu egiten du lurzoru urbanizaezinean nekazaritza-ustiapenei lotuta ez
dauden etxebizitzetara zuzendutako eraikin berriak ezartzea.Hala, lurzoru urbanizaezinerako
baimenak eta lizentziak emateko jarduketak koordinatzeari buruzko azaroaren 24ko 82/1998
Foru Dekretuan xedatutakoaren arabera, udalek, behar den lizentzia eman baino lehen,
Gipuzkoako Foru Aldundiko Landa Garapenerako sailari txosten bat eskatu beharko diote,
nekazaritza- eta abeltzaintza-ustiapen batekiko lotura eta proposatutako eraikinak edo
eraikuntzak garatuko den jarduerarako duten egokitasuna balioetsiko dituen txostena.
Lehendik dagoen baserriaren eraikuntza- eta erabilera-baldintzak arautzen dira, berori
finkatzeko, handitzeko edo berria ezartzeko egoki diren arauak zehaztuta eta, betiere,
nekazaritza eta abeltzaintzako jardueretarako edo landa-ingurunean baimendu daitezkeen
beste batzuetarako badira; horien barnean hartzen da lehendik dagoen baserrian etxebizitza
autonomoak ezartzeko aukera ere, dagokion balioa eman ahal izateko.
II.11.3.-Zarata.
Plan Orokor honen hirigintza-antolamenduko proposamenak udalerrian zarata-arloan dagoen
arazoarekiko berariazko arretari lotutakoekin osatzen dira, eta arazo hori ezabatzeko edo
minimizatzeko xedez, arloan esku hartzeko behar diren neurrien zehaztapenarekin osatuta.
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Oro har, esan behar da, planteatutako hirigintza-proposamenek, eta bereziki bide-sistemari
eta/edo zirkulazioari buruzkoek, hobekuntza nabarmena eragingo dutela lehengo egoerarekin
alderatuta. Hala, saihesbidea aurreikusteak eta egikaritzeak ondorio hauek ere izango ditu:
udalerriko hiri-ingurunearen egungo egoera hobetzea, igarotzako zirkulazioak ez diolako
eragingo; hiri-ingurune horretan mugikortasun ez-motorduna areagotzea; ingurumenkalitatearen hobekuntza orokorra.
Akustika-kontuetan planteatutako neurriak ondoren azalduko direnak eta/edo horiekin zerikusia
dutenak dira: Zehazki:
*

*

*
*

Udalerriko eremu akustikoak mugatzea, eremu horietako bakoitzean aplikatu beharreko
helburu akustikoak identifikatuz arlo horretan indarrean dagoen legerian xedatutakoaren
arabera.
Udalerriko hiriguneari dagokion zarata-mapa egitea, eremu bakoitzari lotutako helburu
akustikoen betetze edo ez-betetze maila ebaluatzeko aukera emango duena.
Hain zuzen ere, mapa horrek aukera emango du udalerriko hiri-ingurunearen zatirik
handienean betetzen direla egiaztatzeko.
Plan Orokor honetan aurreikusitako etorkizuneko hirigintza-garapenei buruzko Inpaktu
Akustikoaren Azterketak egitea, dagokien antolamendu xehatua zehaztuta.
Kalitate akustikoaren helburuak betetzen ez dituzten garapenak hartuko dituzten zonak
identifikatzea eta Babes Akustiko Bereziko Zona gisa identifikatzea, kasu bakoitzean
zarata-foku igorleak eta horien ekarpen akustikoa identifikatuta eta dagokion zona-plana
zehaztuta.

Kontu horiei buruzko proposamen espezifikoak, batetik, “4. Planoak” dokumentuko “V.2”
planoan jasotakoak dira eta, bestetik, Memoria honetako 3. eta 4. eranskinak.
Une honetan, aipaturiko dokumentuetan gai horri buruz azaldutakoari lotzen gatzaizkio.
II.11.4.-Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak.
IHOBEK 1998an egindako Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak dituzten kokapenen EAEko
Inbentarioa, eta 2014ko urtarrilean eguneratutako IHOBEren datu-baseko informazioa kontuan
hartuta, denboran zehar gizakiak eman dien erabileragatik lurzorua kutsatzen duten edo kutsa
dezaketen jarduerak dituzten ingurune edo eremuak identifikatu dira.
Lurzorua ez kutsatzeko edo kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko Euskal Autonomia
Erkidegoko 4/2015 Legearen arabera, lurzorua kutsa dezaketen jardueren zerrenda, lurzoru
kutsatutzat emateko irizpideak eta estandarrak eta dagozkien jarduketa-planak xedatzen dira,
toki horietako edozeinetan erabilera aldatu edo kutsadura eragin dezakeen jarduera bat
utzarazi aurretik, ustiapenari dagokion azterketa egin beharko da. Ikerketa ezinbestekoa izango
da, aipaturiko legeak xedatutakoaren arabera lurzorua kutsatutzat, aldatutzat edo, bere kasuan,
ez-aldatutzat jo baino lehen, eta haren gainean eragin beharko da indarreko legeriaren arabera.
Halaber, jarduerak amaitu ondoren, eremu horiek lehengoratzeko eta ingurumen-ikuspegitik
bere ingurunean txertatzeko premia planteatzen da.
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Ibarran kutsatuta egon daitezkeen hainbat kokaleku jaso dira inbentarioan; 4. eranskineko
zerrendan eta V.2 planoan ere ageri dira.
Inbentarioan identifikatutako lurzoruetan, dokumentuak finkatu egiten ditu eremu horietan
indarrean dagoen plangintza orokorraren zehaztapenak, eta horietako batzuk eraldatzea
aurreikusten da; edozein kasutan, gai horretan aplika daitekeen arloko legerian xedatutakoa
bete beharko dute jarduketa horiek.
Lurzoru urbanizaezineko hainbat eremuren ingurumen-hobekuntza ere berariaz aurreikusten du
dokumentuak.
Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak (lurzorua kutsa dezaketen jarduerak dituzten Euskal
Autonomia Erkidegoko Kokapenen Inbentarioa, IHOBErena) arloan indarrean dagoen legerian
aurreikusitako ikerketa-, kontrol- eta tratamendu-prozesuen baitan jarriko dira lurzoruaren
kalitatea ezagutu eta kontrolatzeko xedez, kasuan-kasuan planteatzen den erabilera-aldaketa
gauzatzeari ekin baino lehen. Ikerketa, lehen aipaturiko legeak xedatutakoaren arabera,
ezinbestekoa da lurzoruaren kalitatea kutsatuta, eraldatuta edo, hala dagokionean, eraldatu
gabe dagoen adierazteko eta jarduketaren aurretik horren arabera jokatzeko (hartu beharreko
betebeharrak eta kargak, esleitutako erabileren eta lurzoruaren kutsaduraren arteko
bateraezintasunak ekiditea edo aurreikustea, lurzorua lehengoratzeko ekintza baten kostuak
bere gain hartzeko jarduketak bideratzea, etab.).
Kutsagarriak izan daitezkeen jarduerak dituzten lurzoruetan, nahitaezkoa da lurzoruaren
kalitateari buruzko adierazpeneko prozedura betetzea, jarduera bat ezarri edo handitzeko, lurmugimenduak gauzatzeko edo kalifikazioa aldatzeko lizentzia lortu aurretik, lurzoruaren
kutsadura prebenitu eta zuzentzeko 4/2015 legean, 2015eko ekainaren 25ekoan, aintzat
hartutako kasuetan. Lursail horiek lurzoruen inbentario batean sartuta egon behar dute, egiten
diren aldaketak erregistratu ahal izateko.
Bestalde, kontu hori arautzea antolamenduko “CS.8 Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak”
baldintzatzaile gainjarria identifikatzen duten Plan Orokor honetako Hirigintzako Arau Orokorren
xede da, behar den erregulazioa ezarrita.
II.11.5.-Beste alderdi batzuk.
EAEko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Planean ez da identifikatu hezegunerik udalerri
honetan.
II.12.- Proposamenaren deskribapena eremuz eremu.
II.12.1.-Udalerriaren herrigunea Zelai ibaiaren haranean.
Udalerriaren hirigune nagusia haranean dago kokatuta, Zelai ibaiak Oria ibaira urak isuri baino
lehen. Hirigunearen erdigune horixe birkalifikatu nahi du antolamendu-proposamenak, eta
erabilerak eta mugikortasuna berriro antolatzea aurreikusten du zuzkidura publiko berriak
ezartzen ahaleginduta: plazak, pasealekuak... Hiria eraldatzeko esku-hartze txikiak ere
planteatuko ditu. Eredu orokor bat asmatu da horrela, denborarekin proposamen guztiak
egikaritzeko aukera emango duten askotariko jarduketak identifikatzen dituena.
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Udalerriaren hirigune nagusi hori zazpi hirigintza-eremuk osatzen dute, eta bat datoz ondorengo
toponimoekin: Emeterio Arrese-San Ignazio, Euskal Herria-Beheko bide, Gaiarre-Argindegi,
Guridi, Uzturre Eguzkialde, Plaza-Azkue eta Egiazpi. Eremu horien erabilera orokor nagusia
bizitegi-erabilera da, Egiazpi eremuaren salbuespenarekin (zuzkiduratarakoa).
Ibarrako hiriguneak garapen berezia izan zuen joan zen mendeko hirurogeiko eta hirurogeita
hamarreko hamarkadetan, baina azken urte hauetan ekimen gutxi izan dira. Horregatik, hiria
birkalifikatzeko prozesu eraginkorra behar da ingurune atsegina eta erakargarria lortzeko.
Ikusiko den bezala, helburua lortzeko modukoa da.
Horretarako, hiri-ingurunea eraldatzeko eta berroneratzeko jarduketa esanguratsuenak eremu
hauetan proposatu dira: “1.1 Gurutzeaga”, “1.3 Arane”, "2.2 Elduaran behekoa", "3.1 Elduaran
goikoa", "3.2 Toki ona", "3.3 Argindegi 2", "3.4 Bizkardo ondo", “4.1 Malkorrene-Eskuzarre”, "5.1
Eliz aurre", “5.2. Ibategi” y "6.1 Zaldune". Ibaiertzean pasealeku jarraitua egitea eta Zelai ibaiaren
bi ertzen konexio hobea izatea proposatzen dutenak gehitu behar zaizkie horiei.
Hiri-bilbe jarraituan kokatuta dauden eta bideak eta zerbitzuak dituzten eremuak dira guztien
xede. Kasu batean izan ezik, denak dira hein batean eraikitako eta urbanizatutako eremuak.
Elduaran goikoa azpieremua da salbuespen bakarra, lehendik eraikinik ez duena. Ia kasu
guztietan, lehendik dagoen eraikina eraitsi eta ordezteko eta urbanizazio-baldintzak hobetzeko
esku-jartzeak dira.
Oro har, hiri-bilbeko askotariko hutsuneetako esku-hartzeak dira, gehienak tamaina txikikoak
(Gurutzeaga, Arane, Elduaran behekoa, Elduaran goikoa, Toki ona, Argindegi 2, Bizkardo ondo
eta baita Malkorrene-Eskuzarre eta Eliz aurre ere), baina ekintza horiek hobekuntza nabarmenak
eragin ditzakete ingurunean.
Modu gehigarrian, garrantzi handiagoko bi garapen planteatu diraIbategi eta Zaldune eremuetan,
bata bestearen antzeko tamainakoak. Esku-hartzeek irabazi handiagoak eskaintzen dituzte,
beste alderdi batzuen artean, espazio libreen sistema orokorrerako edota ekipamendu eta
aparkaleku-plazen zuzkidurarako lurzorua lortzeari dagokionez. Nolanahi ere, eremu horietan
gaur egun eraikita dagoen ondarearen gaineko esku-hartzea behar da.
Planak, bestalde, lehendik dauden eraikinen eraikuntza-baldintzak finkatzea aurreikusten du,
oro har, horiek ordeztearen kalterik gabe.
Horrez gain, jarduketak gidatuko dituzten irizpide eta helburuak Hirigintza Arau Partikularretako
bakoitzean zehazten diren jarduketa-irizpide eta helburuei dagozkien atalean jasotzen dira.
Arau Partikular horietan, dagozkien eraikuntza- eta urbanizazio-baldintzak ere definitzen dira, eta
finkatutako eraikuntza eta urbanizazioari dagozkienak finkatu dira oro har, baina uholde-arriskua
minimizatzeko proposatu diren neurriek baldintza batzuk doitu beharra ekar dezakete.
Horren guztiaren ondorioz, hiri-garapenetik kanpo utziko dira Zume, Montes eta Araneko
baratzeei dagozkien hiriguneko hutsuneak.
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II.12.2.-Industria-garapenak.
Berriki aipatu dugun hiri-inguruneko erdigunetik gertuago edo urrunxeago, badaude lehendik
zenbait industria-kokapen; funtsean, finkatu egin dira, edota antolamendu-arau berriak aurreikusi
dira horietarako.Sei hirigintza-eremu dira, honako toponimo hauekin bat datozenak:
Lizarraldeazpi, Okobio 1 eta 2, Otarreaga 1 eta 2, eta Apatterreka.
Jarduketa esanguratsuena Apatterreka eremua egikaritzeko bigarren fasea garatzeko
proposamena da, gaur egun indarrean dagoen plangintzak aurreikusitakoa, proposatzen diren
2
birdoitzeen kalterik gabe. 63.050 m (t)-ko eskaintza industrial berri bat planteatzen da horrekin.
Azalera horren erdia Ibarran kokatuko da (beste erdia Tolosan kokatuko da, 2009ko Plan
Orokorrean xedatutakoaren arabera). Horrekin guztiarekin lurzoru-eskaintza publiko garrantzitsua
izango da, izaera estrategikoa eta eskualdekoa izango duena.
Bestalde, Leabururako errepidearen ondoan kokatutako lurzoruak deskalifikatzea proposatzen da,
bere garaian industrial gisa kalifikatutakoak eta orain arte egikaritu ez direnak.
Horrez gain, jarduketak gidatuko dituzten irizpide eta helburuak Hirigintza Arau Partikularretako
bakoitzean zehazten diren jarduketa-irizpide eta helburuei dagozkien atalean jasotzen dira.
II.12.3.-Beste batzuk.
Modu osagarrian identifikatzen da egungo hilerriarekin bat datorren eremu bat (“14
Kanposantua”).
Planak Izaskungo eremua ere identifikatzen du, batik bat bizitegi-erabilerakoa, eta Uzturreren
mendi-hegalean dagoen kokaleku txikia egungo baldintzetan finkatzen du.
II.13.- Katalogoa.
Hirigintza-plangintzaren helburuetako bat, beren balio ekonomiko zuzena eta jabetza-araubidea
alde batera utzita, balio kolektiboa duten eraikinak eta elementuak identifikatzea da, beren
interes kulturalari lotuta (arkitektonikoa, historiko-artistikoa, arkeologikoa...).Helburu hori,
gainera, eraikin eta elementu horien babes- eta tratamendu-araubidearen zehaztapenarekin
osatu behar da.
Kasu honetan, Plan Orokor honek erantzuna ematen dio zeregin horri “2.3” dokumentuan
(eraikin eta elementu babestuen zerrenda jasotzen duena) jasotako Katalogoaren bidez, bere
babes-araubidearekin osatuta (“2.1 Hirigintza Arau Orokorrak” dokumentuan jasotakoa). Hori
dela eta, dokumentu horietan gai horri buruz azaldutakoari lotzen gatzaizkio une honetan.
Oroigarri soil gisa esan daiteke beren balio kulturalari erreparatuta 48 eraikin edo elementu
hartu direla kontuan.Horietatik, 11k udalaz gaindiko (Eusko Jaurlaritza) babesa edota arreta
jasotzen dute, eta gainerako 37k udal-babesa.Gainera, 9 bat datoz presuntzio arkeologikoko
zonekin.
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AURREIKUSITAKO GARAPENAK PROGRAMATZEKO IRIZPIDEAK.

Indarrean dagoen hirigintza-legeriak Plan Orokorrei Ekonomia eta Finantza Bideragarritasuneko
Azterlan bat gehitzeko premia xedatzen du, programazio egoki bat ere jasota duena.
Dokumentu hori modu independentean egin da Plan Orokor honetan, aipaturiko aginduari eta
proposamenaren bideragarritasunaren justifikazioari erantzunez, eta horri lotuko gatzaizkio.
Indarrean dagoen legeriak, bestalde, hiri-eboluzioaren eta lurzoruaren okupazioaren oinarrizko
udal-estrategia bat zehazteko premia xedatzen du, bai antolamendua zehazteko eta bai gatazkak
ebazteko oinarri gisa, oinarri horretatik abiatuta funtsezko lehentasunak eta Planean
aurreikusitako jarduketak programatzeko jarraibideak xedatzeko.
Horren ondorioz, Hirigintza Arau Orokorretan eta mugatutako hirigintza-eremuetako Arau
Partikular bakoitzean planteatzen dira bai proposamenen kudeaketak eta bai egikaritzeak bete
behar dituzten epeak.
Epe horiekin bat etorriz, identifikatu eta proposatutako jarduketa integratu bakoitzeko hirigintzako
jarduketa-programetan jasotako zehaztapenek osatuko dute programazioa.
Horiek alde batera utzita, errepideen, zubi eta igarobideen, bizikleta-bideen, garraioaren,
ingurumenaren, ingurumenaren hobekuntzaren, osasunaren, generoaren, obra hidraulikoen,
irisgarritasun unibertsalaren, ekipamenduen, aisialdiko baratzeen eta abarren arloetan planak
proposatutako beste jarduketa batzuk gauzatuko ditu Administrazioak, kasu bakoitzeko organo
eskudunaren aurrekontuen eta inbertsio-ereduen arabera eta, betiere, Plan Orokorraren
estrategia kontuan hartuta.
Zentzu horretan, Plan Orokorrak iraunkortasun-printzipioa izaera estrategikoarekin txertatu duela
nabarmendu nahi da hemen, eta ahalik eta sinergia handienak bilatzen ditu, ildo horretatik kasu
bakoitzean plana egikaritzeko gauzatu beharreko ekintzetan inplikatuta dauden eragileen parte
hartzea bultzatuz eta berorien eskumenak eta helburuak kontuan hartuta, betiere.
Nolanahi ere, udal-administrazioak ezarritako ereduak egokitu ahal izango ditu, planteatutako
irizpide eta helburu orokorrak betetzean oinarritutako Planaren estrategia aldatu gabe, jarduketa
integratuen hirigintzako jarduketa-programak formulatzeko orduan, baldin eta behar den neurrian
eta moduan ebazten badira bertan ingurunean txertatzea ahalbidetuko duten eskakizun guztiak.
Programazio horrek Planaren aurreikuspenen eraginkortasunari eta jabetza-eskubidearen
indarreko kontzepzioari erantzuten die eta, horren ondorioz, egikaritzeko epeak ezartzen dira
Hirigintza Arauetan.
Horregatik, epemuga 2026koa da.
Hala, Plana egikaritzeko helburuarekin, udalak bertan planteatutako ekintzak sustatu beharko
ditu, horretarako behar diren inbertsio publiko eta pribatuak ahalbidetuz. Hala, Apatterrekako
bigarren fasearen garapenaren inguruan abian jarrita dagoena, saihesbidea egikaritzearena edo
udalerriko etxebizitza-eskaintzarena bezalako ekintzak lehenetsi egin dira egungo koiunturan.
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IV.- ANTOLAMENDUAREN EZAUGARRIEN TAULAK.

2

1.- Lurzoruaren sailkapena

................................................. Azalera (m )

HIRI-LURZORUA (HL)

% 11,96 ........................................ 614.533

LURZORU URBANIZAGARRIA (LU)

% 0 .......................................................... 0

LURZORU URBANIZAEZINA (LUE)

% 88,04 ...................................... 4.522.730

UDALERRIA GUZTIRA

% 100 ......................................... 5.137.263

2.- Hirigintza Eremuen identifikazioa
Hirigintza Eremua (HE)

Sailkapena

2

Azalera (m )

1.-

Emeterio Arrese - San Ignazio

HL .................................................... 44.903

2.-

Euskal Herria – beheko bide

HL .................................................... 48.287

3.-

Gaiarre - Argindegi

HL .................................................... 35.726

4.-

Guridi

HL .................................................... 15.319

5.-

Uzturre - Eguzkialde

HL .................................................... 22.536

6.-

Plaza - Azkue

HL .................................................... 46.674

7.-

Egiazpi

HL .................................................... 21.984

8.-

Lizarraldeazpi

HL ...................................................... 5.953

9.-

Okobio 1

HL ...................................................... 2.338

10.-

Okobio 2

HL ...................................................... 8.905

11.-

Otarreaga 1

HL ...................................................... 1.920

12.-

Otarreaga 2

HL ...................................................... 5.175

13.-

Apatterreka

HL .................................................. 335.283

14.-

Kanposantua

HL ...................................................... 3.656

15.-

Izaskun

HL .................................................... 15.874
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2

3.- Zonakatze globala (Azalera m -tan)

HIRIGINTZA-EREMUA

A ZONA

B ZONA

E ZONA

F1 ZONA

F2 ZONA

G ZONA

GUZTIRA

1.- Emeterio Arrese – S. Ignazio

41.231

1.941

1.430

301

2.- Euskal Herria – beheko bide

38.095

5.261

4.314

348

3.- Gaiarre – Argindegi

25.806

1.175

8.745

35.726

4.- Guridi

12.567

1.103

1.649

15.319

5.- Uzturre – Eguzkialde

18.386

1.474

2.307

85

284

22.536

6.- Plaza – Azkue

37.357

8.142

148

1.027

46.674

16.033

21.984

7.- Egiazpi

5.951

44.903
269

48.287

8.- Lizarraldeazpi

5.953

5.953

9.- Okobio 1

2.338

---

2.338

10.- Okobio 2

8.905

---

8.905

11.- Otarreaga 1

1.920

---

1.920

12.- Otarreaga 2

5.175

13.- Apatterreka

334.916

5.175
367

335.283

14.- Kanposantua

3.656

15.- Izaskun.

15.126

GUZTIRA
Guztiaren %

188.568
30,68

359.206
58,51

373

375

11.321
1,84

32.913
5,36

3.656
15.874

882
0,14

21.269
3,46

614.533
100
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AZKEN GOGOETA.

Plan Orokor hau prozesu baten ondoren idatzi da, etengabeko lanean, jarraipenean, publikoari
parte hartzeko aukera emanez eta erabakiak hartuz egin den prozesu baten ondoren. SoraluzeIbarrako herritarrek, udalean herritar horiek dituzten ordezkari politikoek, udal-teknikariek eta
plana idazteko ardura hartu duen tealdeak parte hartu dute bertan, udal-plangintza orokorra
berrikusteko udaleko gobernu-batzarrak 2004ko urtarrilean hartutako erabakia abiapuntu
hartuta.
Baina 2014-2018 aldian egin da Herritarrek Parte Hartzeko Programa, Tokiko Agenda 21en
Ekintza Plana garatu da eta Ibarrako HAPO idazteko prozesuari buruzko “kontuaren egoeraren
eta proposamenen adierazpenaren” dokumentua idatzi eta jendaurrean jarri da (2014ko iraila)
eta dokumentu honetan jasotako behin betiko onartutako Plan Orokorraren proposamena
aukeratu da.
Plan Orokorrak dagokion Ingurumen Estrategikoaren Ebaluazioa du, Ingurumen Inpaktuaren
Ebaluazio Bateratuaren Azterketan jasota dagoena; azterketa hori prozesu osoan zehar eta
etengabe egin da eta prozesuaren azken fase honetan berriro formulatu da, Ingurumen
Inpaktuaren Behin Betiko Txostenak eta behin betiko akordioak zehaztutakoari erreparatuz.
Prozesuan zehar, ezarritako epeak betetzeko helburua lehenetsi du plan honen talde idazlariak,
gaur egungo egoeraren konplexutasunaz eta presazko izaeraz jabetuta, eta indarrean dagoen
lurzoru eta hirigintzari buruzko legeriara eta udalerriaren premietara egokitutako Plan Orokor
berri bat edukitzeko premiaz jabetuta, are gehiago koiuntura orokor berria eta hirigunea eta
bere ingurumena birkalifikatzeko premiei oso epe laburrean erantzuna emateko udalak zuen
premia ikusita.
Epeak betetzea lehentasuna izan bada, hori ez da izan helburuen kaltetan, eta diseinatutako
estrategia eta formulatutako lurralde-eredua, egungo egoeran, Ibarrarentzat hirigintza-soluzio
onena direla ulertu da, askotariko sentsibilitateen artean lortutako orekaren ondorioz.
Ateratzen den ereduak jada artifizializatuta dagoen lurzoruan soilik esku hartzea dakar eta,
gainera, murriztu egiten du azalera hori, ekintza kopuru mugatua hautatuz, baina udalerriaren
etorkizunerako estrategikoak direnak.Horrela, hirigune osoan barrena Zelai ibaiaren ertzean
pasealeku jarraitu bat sortzea, behar adinako espazio libre egokiak hornitzea, hirigunea ibai
aldera irekitzea, bi ibaiertzen arteko lotura hobetzea eta mugikortasun- eta irisgarritasunbaldintzak berriro aztertzea, xede horretarako saihesbidearen Berastegiranzko trazatua osatzea
aurreikusiz, funtsezkoak izango dira udalerriak eskatzen duen hiri-birkalifikazio eta berroneratze prozesua osatzeko.
Horretarako, bizitegi-eskaintza eraginkorra eta zuzena formulatzen du planak, 350 etxebizitza
ingurukoa, aplikatu beharreko lurralde-antolamenduak xedatutakora doitutakoa.Halaber,
lurralde-antolamenduaren arloko erabakiei erantzunez, Apatterrekako industrialdearen
garapenerako aplikatu beharreko zehaztapenak finkatu eta birdoitu eta Ibarrako saihesbideari
jarraipena emateko proposamena jaso ditu planak.
Horrek guztiak hiri-ingurunean esku hartzeko eta nahi diren helburuak lortzeko aukera ematen
du, behar duen berroneratzea bultzatuz ibarraren erdiguneko lurzoruak artifizializatu gabe
(Zume, Montes eta Arane).
Esan behar da saihesbideari jarraipena emateak soilik eragingo duela lurzoru berria
artifizializatzea, hiri-eraldaketako esku-hartzeak, IIEBn jasota dagoen bezala, lehendik aldatuta
dauden lurzoruetan egingo direlako.
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Horrek guztiak lurralde-eredu iraunkorra sorrarazi du, eta espazio libreen sistema orokorra
egoki eta orekari eutsiz ebazten du; mugikortasun ez-motorduna eta garraio kolektiboa
lehenesten ditu, eta uholde-arriskuari aurre egiteko soluzioak proposatzen ditu, oinordetzan
jasotako hiria ingurumen-ikuspegitik birkalifikatzeko eta Plan Orokorraren epemugan orain ez
duen egituraz hornitzeko xedez.
Kontuan izan diren aukerez baliatzen da eredua, eta eraginkortasunez erantzuten dio bertako
egoera urbanistiko konplexuari, Zelai ibaiaren ertzean lurzoru berriak kolonizatzea minimizatuz
eta, hirigintzaren ikuspegitik, udalerriaren etorkizuna bermatuz; izan ere, udalerriaren premia
eta eskaerei eman beharreko erantzuna mugatu beharko ez lukeen zalantzazko koiunturaren
aurrean, argi eta garbi identifikatu eta programatutako askotariko bideak eskaintzen ditu.
Hiri Antolamenduko Plan Orokor hau udalak planteatutako jarraibide, irizpide, helburu eta
plangintzako irtenbide orokorrekin bat etorriz eta Tokiko Ekintza Planeko proposamenekin
koordinatuta idatzi da.
Halaber, indarrean dagoen askotariko araudiaren arabera idatzi da, hura izapidetzean egindako
aldeko txostenek eta ezarritako helburu eta soluzioek egiaztatzen duten bezala.Hala,
aplikazioko legezko testu guztietan eta, bereziki, memoria honetan aipatutako guztietan
zehaztutakoa bete beharko da.Ur-arloko (Konfederazio Hidrografikoa eta URA), hegazkintza
zibileko, ondare, nekazaritza eta abeltzaintza, etxebizitza, ingurumen, zarata beste hainbat
arlotako espedienteak izapidetzeko azken fasean egindako txostenei buruzko erreferentzia
berresten da hemen, eta baita telekomunikazio-arloan aplikatu beharreko zehaztapenak ere,
beste batzuen artean.
Lan gogorra da udalerriko plangintza orokorrari dagokiona, udalerri bateko, kasu honetan
Ibarrako Plan Orokorra idazteko orduan kontuan izan behar diren askotariko sentsibilitate eta
diziplinen arteko oreka zaila lortu behar duena.
Ez ditzagun ahaztu Planak kontuan hartu dituen beste batzuk, esaterako, hizkuntza-inpaktuaren
ebaluazioa, genero-berdintasuna eta -ikuspegia, osasuna eta irisgarritasun unibertsala, beste
batzuen artean.
Azkenik, berretsi egin behar dugu proiektu kolektibo bat dela honako hau, berorren garapena
bideragarri egin ahal izateko diagnostiko-, gogoeta-, proiektu-, hurbiltze- eta adostasun-prozesu
batean egindako ahaleginaren emaitza baita; etorkizun hurbilari eta aldi berean urrunari begira
(2026), Ibarrako herritarrek merezi duten proiektua da.
Proposatzen den guztiak, ondorioz, “ingurumen-kalitatea hobetzeko” eta udalerria “oinarrizko
egitura batez hornitzeko” ideia nagusiei erantzuten die.
Ibarrako Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren testu bategin honek udalaren zuzendaritzapean,
haren ekimenez eta herritarren parte-hartzearekin hamarkada bat baino denbora gehiagoan
egindako lanari erantzuten dio. Onartzeko eta argitaratzeko aurkezten da orain, udalerriak behar
duen etorkizuneko proiektua izan dezan.
Gaur egungo koiuntura zail honetan, Plan Orokor honetan aurkituko du udalak udalerriaren
etorkizuneko proiektua, bai eta ondorengo udal-aurrekontuak onartzeko behar duen
orientabidea ere, plana bera ezartzeko eta, gero egikaritu ahal izateko, Administrazioaren eta
ekimen pribatuaren babesa lortzeko.
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1. ERANSKINA.

Ibarrako udalbatzaren 2015eko martxoaren 31ko erabakia Ibarrako Hiri Antolamenduko
Plan Orokorraren dokumentua eta dagokion ingurumen-inpaktuaren ebaluazio
bateratuaren azterketa idazteko prozesuarekin jarraitzeko jarraibideak zehazteko,
udalaren hasierako onespena jaso beharko dutenak eta jendaurrean jarri beharko
direnak.
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2. ERANSKINA.

Eusko Jaurlaritzaren (Barne Saila) txostena, arriskuei buruzkoa
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Dirección de Atención de Emergencias y
Meteorología
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INFORME DE LOS RIESGOS EN EL MUNICIPIO DE IBARRA

1.- INTRODUCCIÓN
Con fecha 25 de febrero de 2014, D. Jesús PEÑAGARIKANO LABAKA Jauna Ibarrako Udala Alkatea, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2006 1 , y en la Ley 3/1998 2 , ha solicitado de esta Dirección de Atención de
Emergencias y Meteorología, información sobre el análisis de riesgos de protección civil presentes en el municipio,
para ser recogidos en el Plan General de Ordenación Urbana
La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología se encarga de la ejecución y cumplimiento de las misiones
y competencias del Departamento de Seguridad derivadas de lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 3 de abril, de
Gestión de Emergencias, y su normativa complementaria, elaborando para ello los planes de protección civil de
competencia del Gobierno Vasco para hacer frente a situaciones de catástrofe, calamidad y grave riesgo presentes
en la Comunidad Autónoma. A tal fin, elabora un inventario y mapa de los riesgos propios de la protección civil que
sean objeto de planes generales o especiales.
De conformidad con lo dispuesto en el Plan de Protección Civil de la Comunidad Autónoma (LABI), aprobado por
Decreto 153/1997, de 24 de junio 3 , los resultados de la identificación de riesgos, el inventario y mapa de riesgos se
remiten a los órganos competentes en materia de ordenación del territorio a fin de que la información sobre riesgos
sea considerada en la elaboración, tramitación y aprobación de los instrumentos de ordenación territorial, e
igualmente se prevé que la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología remita dicha información de otras
autoridades, como las urbanísticas, para contribuir a la mejora de aspectos de seguridad frente a riesgos o
calamidades en todo tipo de procedimientos administrativos.
Por otro lado y de conformidad con el LABI, los planes municipales de protección civil deben, entre otras cosas,
contener la identificación y análisis de los riesgos que pueden dar origen a situaciones de emergencia en el término
municipal, así como la definición de medidas tendentes a evitar o reducir las condiciones de riesgo, como el estudio
de la correspondencia entre los resultados del análisis de riesgos y la planificación urbanística.
En tal sentido, el Ayuntamiento de Ibarra cuenta con un Plan de Emergencia Municipal, homologado por la Comisión
de Protección Civil de Euskadi en fecha 21 de noviembre de 2002 4.
Por ello, la información que se remite debe servir para contrastar, completar y/o actualizar la información sobre los
riesgos de protección civil presentes en el municipio.
1 Apirilaren 28ko Legea, zenbait plan eta programak ingurumenaren gainean duten eraginaren ebaluazioari buruzkoa/Ley 9/2006, de 28 de abril, sabre evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente.
2 Otsailaren 27ko 3/1998 Legea, Euskal Herriko Ingurumena Babesteari buruzkoa/Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.
3 Decreto 153/1997, de 24 de junio, por el que se aprueba el Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-LABI y se regulan los mecanismos de integración del sistema vasco
de atención de emergencias.
4 Homologación publicitada por Resolución de 21 de noviembre de 2002, de la Viceconsejero de Interior del Gobierno Vasco, por la que se hace publica la relación de Planes de Protección Civil
municipales homologados por la comisión de Protección Civil de Euskadi (BOPV N. 245. de 24/12/2002).
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Atendiendo a lo expuesto y a la naturaleza de esta consulta, se pasa a proporcionar la información requerida,
efectuando previamente dos precisiones relevantes:
1.

En primer lugar, que la información sobre los riesgos de protección civil que se ofrece se limita
precisamente a riesgos contemplados en las previsiones de los planes territoriales y especiales de
protección civil aprobados por el Gobierno Vasco, y no a otras consideraciones sobre condicionantes
medioambientales, de protección del patrimonio cultural y del medio natural u otras diferentes del ámbito
aquí delimitado.

2.

En segundo lugar, que el contenido que sigue a continuación, meramente informativo y con carácter previo
a la propia redacción del planeamiento, no prejuzga el juicio, valoración u observaciones que deba
efectuar la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología, en alegaciones u otras consultas que
pudieran planteársele en el transcurso del procedimiento de aprobación del planeamiento a la vista de los
documentos ya redactados o desarrollados.

2.- ANÁLISIS DE LOS RIESGOS EN EL MUNICIPIO DE IBARRA
2.1.- Riesgos asociados a la inundabilidad
La planificación de los recursos hidráulicos en la Comunidad Autónoma del País Vasco, tal y como establece la Ley
29/1985 5 , de 2 de Agosto, de Aguas en su artículo 38.2, debe realizarse básicamente mediante las determinaciones
que establezca el Plan Hidrológico Nacional y los Planes Hidrológicos de Cuenca.
Los Planes Hidrológicos de Cuenca incluirán las determinaciones correspondientes a una coherente prevención de
las inundaciones con objeto de reducir los riesgos potenciales de inundación. En este caso serán las emanadas del
Plan Hidrológico Norte III (Cantábrico).
Por otra parte, el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV,
desarrolla y pormenoriza los criterios de las Directrices de Ordenación Territorial correspondientes a los epígrafes
5.2.D de “5.2. Directrices Generales relativas a los Elementos y Procesos del Medio Físico “y 6.8.7. de “6.8.
Categorías de Ordenación del Medio Físico “, relativos a Aguas Superficiales.
Se han consultado los siguientes estudios:
-

Plan Integral de Prevención de inundaciones del País Vasco (PIPI), desarrollado por el Departamento
de Transportes y Obras Públicas de G.V., en 1.992.

-

Estudio de la inundabilidad de los núcleos urbanos de la CAPV 2.001-2.005., desarrollado por la
Dirección de Aguas del Departamento de Medio Ambiente de G.V.

Se ha identificado el curso de agua del río Zelai mediante las manchas de inundación de 10, 100 y 500 años de
periodo de retorno. No afectando al ámbito que se quiere crear.
Se adjunta en el Plano nº 1.- Mapa de Riesgo de Inundación y de Isomáximas de precipitación.
5 Modificada por la Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas [BOE núm. 298, de 14-12- 1999, pp. 43100-43113]. Derogada por el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas [BOE núm. 176, de 24-07-2001, pp. 26791-26817]).
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No existen en el entorno de actuación, infraestructuras hidráulicas que supongan un peligro para la población en
caso de rotura u operación incorrecta de las mismas.

2.1.1. Criterios de Uso del Suelo en Función de su Grado de Inundabilidad
2.1.1.1. Áreas inundadas por avenidas con periodo de retorno de 10 años
Son ámbitos estrechamente relacionados con el sistema fluvial que presentan una probabilidad anual
de ocurrencia superior al 10%.
A. Áreas que no están urbanizadas actualmente:
En esta franja de terreno deberá excluirse cualquier uso urbanístico que no esté estrictamente ligado al
mantenimiento y disfrute del ecosistema fluvial y de su capacidad hidráulica.
Podrían darse usos relacionados con el medio, como conservación del ecosistema fluvial y ripario, de su
capacidad hidráulica, drenaje sostenible, labores de vigilancia y salvamento. Podrían darse actividades
de recreo, ocio y deporte, siempre que no supongan una alteración del terreno o de las riberas ni la
realización de construcciones sobre el mismo. Se deberán prever, en su caso, medidas necesarias para
la seguridad pública que no interfieran en los flujos que se producen en las llanuras de inundación ni
comprometan el estado de las riberas y de los cauces.
B. Áreas con urbanización consolidada en la actualidad
En estas franjas se favorecerá la migración de las construcciones existentes.
1. No deben autorizarse nuevos aprovechamientos que impliquen la edificación o urbanización de estas
áreas, salvo en los supuestos de reconversión o sustitución de la edificación existente cuando la
obsolescencia del desarrollo urbano actual aconseje su renovación, y sólo en los casos en los que se
cumplan los dos supuestos de excepcionalidad que se refieren a continuación.
a. Que se trate de suelos ya clasificados como urbanos y con urbanización consolidada en la
actualidad, y siempre que se justifique, por fuertes limitaciones para ubicar futuros desarrollos en zonas
no inundables por la morfología de su territorio, la no disponibilidad de otros terrenos.
b. Que no se trate de instalaciones que almacenen, transformen, manipulen, generen o viertan
productos que pudieran resultar perjudiciales para la salud humana y el entorno (suelo, agua,
vegetación y fauna) como consecuencia de arrastre, dilución o infiltración, ni de centros escolares o
sanitarios, residencias de ancianos o disminuidos físicos o psíquicos, parques de bomberos,
instalaciones de los servicios de Protección Civil, estaciones de suministro de carburante, granjas y
criaderos de animales.
2. En el caso de que se llegaran a autorizar tales actuaciones, habrá de tenerse en cuenta la situación
de grave riesgo existente y establecer un grado suficiente de seguridad durante el desarrollo de la
actuación, así como a lo largo de la vida de la misma, no afectando desfavorablemente a la
inundabilidad del entorno. Para ello, será necesario que, antes de proceder a los desarrollos, se elabore
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un estudio hidráulico de detalle que determine la situación de riesgo real y permita definir medidas de
seguridad. Deberán en todo caso contar con Plan de Autoprotección.
3. Estas actuaciones, en todo caso, deberán obtener la previa autorización de la Administración
Hidráulica, en cuya tramitación deberá aportarse el estudio citado en el párrafo anterior.
2.1.1.2. Áreas inundadas con avenidas de periodo de retorno comprendido entre 10 y 100 años
A. Áreas que no están urbanizadas actualmente
En estas zonas no son admisibles los usos edificatorios residencial, comercial e industrial y las
infraestructuras lineales diseñadas de modo tendente al paralelismo con los cauces, con la excepción
de las de saneamiento. Deberán mantenerse como zona libre de obstáculos físicos artificiales.
Pueden ser adecuadas para recreo, deporte que no requiera instalaciones edificadas, zonas verdes que
realcen sus valores naturales, para fines de preservación del territorio y cruce de infraestructuras
lineales. Deben existir, en todo caso, procedimientos adecuados de emergencia, aviso y evacuación.
Deberán contar con Plan de Autoprotección.
Las construcciones aisladas existentes en estas áreas deben ser del todo excepcionales y limitadas a
construcciones históricas y a infraestructuras estrictamente justificadas que no puedan ubicarse en otro
lugar.
B. Áreas con urbanización consolidada en la actualidad
En estas áreas, dentro de lo posible, se debe potenciar la reubicación de construcciones y favorecer la
migración de instalaciones o construcciones obsoletas hacia zonas de menor riesgo. No obstante ese
criterio general, se seguirán, además, los siguientes:
1.

Para el caso de reforma o rehabilitación de construcciones en el seno de cascos históricos, sus
eventuales autorizaciones preverán las medidas a adoptar para la preservación de bienes y
personas ante el riesgo de inundación. En todo caso se deberá garantizar que la construcción se
lleva a cabo con un diseño apropiado y que las nuevas construcciones no incrementan el riesgo
actualmente existente ni en el propio sitio ni en su entorno.

2.

Solo en intersticios no ocupados de tramas urbanas consolidadas en estas zonas inundables,
excepcionalmente y en razón del interés general, podrían autorizarse nuevas edificaciones,
teniéndose en cuenta, en todo caso, la situación de riesgo existente y garantizando que tanto
durante el desarrollo de la actuación como a lo largo de la vida de la misma se tenga un grado
suficiente de protección y pueda establecerse su seguridad, no afectando desfavorablemente a la
inundabilidad del entorno.

3.

Estas actuaciones, en todo caso, deberán obtener la previa autorización de la Administración
Hidráulica, en cuya tramitación deberá aportarse un estudio hidráulico de detalle que determine el
riesgo hidráulico y definir medios de seguridad.
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Para la ubicación de los nuevos equipamientos públicos, la autoridad municipal evitará estas áreas de
riesgo elevado de inundación, muy especialmente si involucran a personas con movilidad reducida
(niños, ancianos, enfermos, etc.) o a servicios cruciales en caso de emergencia.
2.1.1.3. Áreas comprendidas entre las líneas de avenida de 100 y 500 años de periodo de retorno.
A. Áreas que no están urbanizadas actualmente
En estas áreas es recomendable adoptar usos compatibles con su condición natural de inundabilidad,
aunque se podrán autorizar nuevas actuaciones urbanísticas sólo en el caso de que se justifique
suficientemente la no disponibilidad de otros terrenos. En esos casos se seguirán los siguientes
criterios:
Sería permisible un amplio rango de aprovechamientos urbanísticos, salvo las infraestructuras públicas
esenciales tales como hospitales, bomberos o servicios públicos similares.
No obstante, la ubicación de esos aprovechamientos urbanísticos permisibles se deberá desarrollar a
una cota tal que quede exenta del riesgo de inundación para el periodo de retorno de 500 años, para lo
que se exigirá un estudio hidráulico y ambiental de detalle que defina y justifique medidas correctoras
ambientalmente asumibles que no agraven, en ningún caso, la inundabilidad y el riesgo preexistente en
el entorno. Debiendo contar con su Plan de Autoprotección.
B. Áreas con urbanización consolidada en la actualidad:
En estas áreas los usos existentes se podrán conservar, si bien se recomienda adoptar medidas
correctoras aisladas que permitan actuar sobre el riesgo, cuya tendencia sea la de reducir el nivel de
daños y anular la vulnerabilidad de las construcciones existentes, para lo que podrán plantearse
mejoras estructurales en las edificaciones, en los accesos y en el viario, potenciar el desplazamiento de
las zonas habitadas a zonas mas seguras, obtener incentivos económicos para la reubicación de la
actividad o construcción en zona de pequeño o nulo riesgo de inundación, y en su caso, contemplar la
creación de espacio libre compatible con el carácter inundable.
Para la justificación de los proyectos de medidas correctoras se aportará un estudio hidráulico que
justifique la mejora introducida y la disminución de daños o anulación de la vulnerabilidad.
2.1.1.4. Áreas que quedan fuera de la mancha de la avenida de 500 años de periodo de retorno.
A. Áreas que no están urbanizadas actualmente
No se establecen restricciones de uso salvo asegurar que como consecuencia de la actuación no se
provoque un aumento de escorrentía respecto del valor existente en su situación natural o, al menos, de
la situación preexistente. Se procurará introducir diseños de drenaje sostenible en la urbanización.

B. Áreas con urbanización consolidada en la actualidad:
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Se procurará en aquellos casos que resulte factible introducir diseños de drenaje sostenible en la
renovación de urbanizaciones tendentes a favorecer la infiltración y el retardo del acceso de caudales a
los cauces.
En líneas generales y a modo de resumen; dentro del Municipio de Ibarra, se respetarán los retiros hidráulicos del
Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV y lo dispuesto en las
Normas del Plan Hidrológico Norte III (Cantábrico).
Por otra parte según el Mapa Directriz del Riesgo de febrero de 1.996, las isomáximas de precipitación en el ámbito,
están comprendidas entre los 250 y 275 mm/día para un periodo de retorno de 500 años, lo que implica que para el
diseño de todas las obras de drenaje se tendrán en cuenta estas precipitaciones correlacionadas a los oportunos
caudales de retorno.
La cartografía completa de riesgo y de peligrosidad de inundaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco
puede consultarse en el visor de la Agencia Vasca del Agua, URA, que se aloja en la dirección web:
http://www.uragentzia.euskadi.net/appcont/gisura/

2.2.- Riesgo Sísmico
El municipio de Ibarra se sitúa en la zona de intensidad V-VI, según el Plan de Emergencias ante el Riesgo
Sísmico de septiembre de 2006 6 , con lo cual los municipios integrantes del corredor están exentos de realizar un
Plan de Emergencia Sísmico, ya que es improbable la ocurrencia de un sismo con capacidad para destruir
edificaciones en el municipio. No obstante se tendrán en cuenta en las nuevas edificaciones la Norma de
Construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) aprobada por el Real Decreto 997/2002, de
27 de septiembre.
2.3.- Riesgos de Incendio Forestal
Para analizar el riesgo de incendios forestales en el ámbito de estudio, se han tenido en cuenta los siguientes
factores.
¾

Cartografía de vegetación de la C.A.P.V. Vicenconsejería de Medio Ambiente del G.V. 2007.

¾

Modelo de combustibles Forestales del País Vasco. DAE 1999. La clasificación establecida por el “Modelo
de Combustibles Forestales” se ha agrupado en trece modelos o congregaciones, donde la
combustibilidad se refiere a la propagación del fuego dentro de una estructura de vegetación.

6 Resolución 27/2007, de 8 de noviembre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno "por el que se aprueba
el Plan de Emergencia ante el riesgo sísmico".
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A cada unidad de vegetación se le ha asignado el modelo correspondiente del “Modelo de Combustibles
Forestales”. La combinación de ambos factores resulta el Plano nº 3.- Mapa de Riesgo de Incendios Forestales.
El resultado en el ámbito de estudio es de:
¾

Riesgo nulo: que se corresponderían a las zonas de viñedo.

¾

Riesgo bajo: que se corresponderían a las zonas de vegetación rudeal nitrófila (asentamientos urbanos), y
a los prados y cultivos atlánticos.

¾

Riesgo medio: Correspondiente a zonas degradas de robledal.

¾

Riesgo alto: Correspondiente a zonas de robledal consolidado y a las plantaciones forestales.

2.4.- Riesgos tecnológicos
Los riesgos tecnológicos se han agrupado en dos bloques:
A.

Riesgo por el transporte de mercancías peligrosas.

B.

Normativa SEVESO II.

A.- Transporte de Mercancías Peligrosas
Dentro del marco que establecen el Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas
por Carretera (ADR 2003) y el Reglamento de Transporte por Ferrocarril (RID 2003), se publico a nivel estatal, el 1
de Marzo de 1996 el Real Decreto 387/1996 por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección
Civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril. En el
ámbito del País Vasco enmarcado en el contexto del mencionado Real Decreto, se elaboraron en 1998 los “Mapas
de Flujo del Transporte de Mercancías Peligrosas en la Comunidad Autónoma del País Vasco y su actualización en
el 2005.
El estudio de los “Mapas de Flujo del Transporte de mercancías Peligrosas en la C.A.P.V.” del año 2005, se centra
en los flujos de Mercancías Peligrosas efectuados por carretera y ferrocarril que transcurren total o en parcialmente
dentro de los límites administrativos de la CAPV. Los datos han sido recogidos en el 2003.
A partir de los flujos de MMPP en carreteras y ferrocarriles se ha calculado el riesgo que suponen tanto para la
población como para el medio natural mediante el modelo TRANSIT.
Una vez analizadas el tipo y la cantidad de sustancias peligrosas que atraviesan el Municipio de Ibarra en el ámbito
de estudio, se ha procedido a realizar el Plano nº 3.- Mapa de Riesgo por Transporte de Mercancías Peligrosas por
Carretera, TPC. Se ha dibujado una línea de 600 metros a cada lado de la infraestructura analizada, que sería la
zona a intervenir en el caso de accidente en condiciones adversas, según las recomendaciones de las Fichas de
Intervención ante Accidentes con Materias Peligrosas 2001 publicado por el Departamento de Interior de Gobierno
Vasco, en relación al flujo de materias peligrosas.
Estas recomendaciones están basadas en las principales guías de intervención ante accidentes con materias
peligrosas a nivel estatal, europeo y especialmente norteamericano.
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A la hora de analizar este riesgo les remitimos al Plan de Emergencia Municipal de Ibarra, donde se recogen
aspectos particularizados del riesgo en este municipio.

Gestión de Emergencias.
Para la gestión de emergencias creemos oportuno que en las modificaciones de las vías de comunicaciones, estén
presentes todas aquellas iniciativas tendentes a facilitar el transito de vehículos de emergencias (Bomberos,
sanitarios, etc.) en caso de accidentes.

B.- Normativa SEVESO II
La Directiva Seveso ha sido incorporada a nuestro marco jurídico mediante el Real Decreto 1254/99, de 16 de julio y
mediante el Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero por el se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio.
En lo referente a esta norma, que pretende mejorar tanto las medidas de prevención como la capacidad de
respuesta en caso de accidente, no se han detectado industrias asociadas a actividades industriales potencialmente
peligrosas, en las cercanías del municipio de Ibarra.
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3.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y JURIDICA SOPORTE
Normativa vasca de protección civil y atención de emergencias:
•

Ley 1/1996, de 3 de abril, de Gestión de Emergencias BO. País Vasco 22 abril 1996, núm. 77.

•

Decreto 153/1997, de 24 de junio, por el que se aprueba el Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei
Aurregiteko Bidea-LABI y se regulan los mecanismos de integración del sistema vasco de atención de
emergencias (Boletín Oficial del País Vasco de 21 de julio de 1997).

•

Decreto 34/2001 de 20 de febrero, que determina los Órganos competentes en relación con las medidas
de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.
(BOPV 2.3, rect. 9.4.2001).

•

ORDEN de 1 de agosto de 2001, del Consejero de Interior, modificada y completada por ORDEN de 20 de
marzo de 2007, por la que se aprueban las Tácticas Operativas del Sistema Vasco de Atención de
Emergencias y se crea el Servicio de Intervención Coordinadora de Emergencias . BOPV núm. 178/2001,
de 13 de septiembre, y BOPV núm. 072/2007, de 16 de abril.

•

ORDEN de 15 de junio de 2006, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, sobre la
documentación, evaluación e inspecciones relacionadas con la prevención de accidentes graves en los
que intervienen sustancias peligrosas. (BOPV de 12-7-2006).

•

Resolución 10/2001, de 1 agosto. Dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que
se aprueba el Plan Especial de Emergencia ante el riesgo de accidentes en el transporte de mercancías
peligrosas por carretera y ferrocarril de la Comunidad del País Vasco BO. País Vasco 28 septiembre 2001,
núm. 189.

•

Resolución 15/1999, de 15 junio. Dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que
se aprueba el Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunidad Autónoma
del País Vasco BO. País Vasco 12 agosto 1999, núm. 153.

•

Resolución 5/1998, de 2 marzo. Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de febrero de 1998, por el que se
aprueba el Plan de Emergencia para Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma del País Vasco BO.
País Vasco 23 marzo 1998, núm. 55.

•

Resolución 27/2007, de 8 de noviembre. Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de octubre de 2007, por
el que se aprueba el Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico de la Comunidad Autónoma del País
Vasco. BOPV núm. 236/2007, de 10 de diciembre.

Normativa estatal de protección civil:
•

Ley 2/1985, de 21 de enero, de protección civil. (BOE núm. 22 de 25 de enero de 1985).

•

Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil. (BOE
núm. 105 de 1 de mayo de 1992).
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•

Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, modificada por Real
Decreto 119/2005, de 4 de febrero y Real Decreto 948 /2005, de 29 de julio.

•

Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz básica de protección civil
para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias
peligrosas. BOE núm. 242 de 9 de octubre.

•

Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.

•

Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba la directriz básica de planificación de
Protección Civil ante el riesgo de Accidentes en los Transportes de Mercancías Peligrosas por Carretera y
Ferrocarril. Resolución de 4 de Julio de 1994 (Ref. 94/16738), y por Real Decreto 407/1992, de 24 de abril,
se aprobó la Norma Básica de Protección Civil prevista en el Artículo 8 de la Ley 2/1985, de 21 de enero,
sobre Protección Civil (BOE núm. 071 de 22 de marzo de 1996).

•

Resolución de 21 de Febrero de 1996, de la Secretaría de Estado de Interior, disponiendo la publicación
del acuerdo del Consejo de Ministros la Secretaría de Estado de Interior, disponiendo la publicación del
acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección
Civil ante el Riesgo Volcánico (BOE núm. 055 de 4 de marzo de 1996).

•

Orden de 2 de abril de 1993 por la que se aprueba el Acuerdo del Consejo de Ministros que aprueba la
Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (BOE núm.
90 de 15 de abril de 1993).

Otras normas
•

Norma Foral 3/1994, de 2 de junio, de montes y administración de espacios naturales. protegidos. (BOB nº
123, de 28 de junio de 1994).

•

Decreto 415/1998, de 22 de diciembre, por el que se aprueba definitivamente el plan territorial sectorial de
ordenación de márgenes de los ríos y arroyos de la comunidad autónoma del país vasco (vertiente
cantábrica). (B.O.P.V. de 18 de Febrero de 1999).

•

Decreto 160/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba definitivamente el plan territorial sectorial de
zonas húmedas de la comunidad autónoma del país vasco. BOPV - viernes 19 de noviembre de 2004.

Otra documentación técnica
•

Estudios de Inundabilidad de los núcleos Urbanos de la CAPV. Dirección de Aguas 2001-2005 (rePIPI)

•

Emergency Response Guidebook U.S. Department of Transportation.

•

Fichas de Intervención ante accidentes con materias peligrosas. Dirección de Atención de Emergencias
2001.

•

Actualización del mapa de flujos del transporte de mercancías peligrosas en la CAPV. Dpto. de
Transportes y Obras Publicas del Gobierno Vasco 2005.
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4.- PLANIMETRÍA

Plano nº 1.

Mapa de Riesgo de Inundación y de Isolíneas de Precipitación Máxima.

Plano nº 2.

Mapa de Riesgo de Incendios Forestales.

Plano nº 3.

Mapa de Riesgo de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera, TPC.
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P.G.O.U. IBARRA
Doc. “1. MEMORIA”.
“1.1. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y DE SU EJECUCIÓN”
ANEJOS
Febrero 2016

NOTA EN RELACIÓN CON EL INFORME DE RIESGOS DE OCTUBRE DE 2014

El mapa referido al riesgo de inundación incluido en el informe precedente (año 2014) ha sido
modificado en el contexto de los estudios y trabajos que han dado lugar al nuevo Plan
Hidrológico del Cantábrico Oriental (RD 1/2016, de 8 de enero), tal y como se recoge en el
mapa que a continuación se adjunta.
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IBARRAKO HAPO
“1. MEMORIA” dok.
“1.1. HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUA ETA BERORREN GAUZATZEA JUSTIFIKATZEKO MEMORIA”
ERANSKINAK
2018ko uztaileko Testu Bategina

3. ERANSKINA.
Zarataren Mapa eta Inpaktu Akustikoaren Azterketa

IBARRAKO AFEKTAZIO
AKUSTIKOAREN AZTERLANA,
2017KO IRAILAREN 7KO
INGURUMEN INPAKTUAREN
BEHIN BETIKO TXOSTENEAN
EZARRITAKO BALDINTZEN
ARABERA.

2018ko maiatzaren 23a
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XEDEA.
Azterlan honen xedea izan da IBARRAKO HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN
OROKORRAREN eremuan aurreikus daitekeen ingurune-zarata zehaztu eta
mugatzea, Ibarrako Udalak sustatuta, eta 2017ko irailaren 7ko Ingurumen
Inpaktuaren Behin Betiko Txostenean ezarritako baldintzen arabera.

2

AURREKARIAK.
Ibarrako Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak Zarataren Azterlan bat hartu
zuen barnean, udalerrian dagoen afektazio akustikoa zehaztu eta
mugatzeko, aurreikusita dagoen antolamendu berriaren arabera. Azterlan
hori, hain zuzen, indarrean dagoen legerian exijitzen diren erabakien
arabera egin zen: 213/2012 Dekretua, urriaren 16koa, Euskal Autonomia
Erkidegoko hots-kutsadurari buruzkoa. Legeria horretan ezarrita dago Zarata
Mapek barnean hartu behar dituztela jada badauden azpiegiturak eta 20 urteko
denbora-mugan egitea proiektatuta daudenak.
Egindako simulazioan, sartuta zegoen Ibarrako ingurabidea, egun herrigunean
ibiltzen den zirkulazioaren zati handi bat ateratzea ekarriko duena. Simulazio
horretatik, isofonen mapetan jaso ziren datuak lortu ziren.
Era berean, antolamendu xehatua egitea aurreikusten den garapen berrien
zona-planak ere hartu ziren barnean.

Planteamendu horren aurrean, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Ingurumeneko eta
Obra Hidraulikoetako Departamentuak, txostena egin zuen. Txosten horretatik
hauek atera ditugu:
-

Ingurabidea ez da Udalaren eskumeneko azpiegitura bat.

-

Nahiz eta legeriak adierazten duen Zarata Mapetan jada badauden
azpiegiturak eta etorkizunerako proiektatutakoak sartu behar direla, uste
da kasu honetan, gainera, ingurabidea kontuan hartu gabe egin beharko
dela simulazioa, hori egoera kaltegarriena baita.

-

azpieremuetan,
Elduaran
Bekoa
eta
Malkorrenea-Eskuzarre
proposatutako neurrien onura frogatu behar da (abiadura orduko 30
kilometrora mugatzea).

2

Horrenbestez, azterlan hau eskakizun horiek kontuan hartuta diseinatu da.
Gainera, simulazio bat egin da aipatutako azpieremuetatik gertu dauden
bideetan abiadura orduko 30 kilometrotara murriztuta, barnean hartuta Gi-2130.
2016ko zarata-azterlanean baliatu zen metodologia bera erabili da.

3

SOINU IMMISIOAREN EMAITZAK AZTERTUTAKO
EREMUAN, INGURABIDERIK GABE ETA
ABIADURA MUGATUTA EGUN.
Emaitzak grafikoki aurkeztu dira, honekin batera doazen planoetan, ukitutako
gune edo zonarako.
Gipuzkoako Foru Aldundiak egindako azken zarata-mapak erabili dira, duela
gutxi jendaurrean jarri direnak.

Isofonen planoak ere badaude, 1: 2.500 eskalan, aztertu den zonaren
xehetasunekoak, eta eguneko aldirako (Ld), arratsaldeko aldirako (Le) eta
gaueko aldirako (Ln).

3
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4

ONDORIOAK.
Indarrean dagoen araudiaren arabera, zaratarako kalitate akustikoaren maila
galdagarriak hauek lirateke:
Zaratarako kalitate akustikoaren helburuak, 1367/2007 Errege Dekretuaren
II. eranskinaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko 213/2012 Dekretuaren
II. eranskinaren arabera.
Hots-eremu mota

Ld - Le

Ln

E

Osasun-, hezkuntza- eta kultura-erabilerarako 60 dB(A)
lurzoruak nagusi diren lurralde-sektoreak, hotskutsaduraren aurkako babes berezia behar
dutenak.

50 dB(A)

A

Bizitegi-erabilerarako lurzoruak nagusi diren 65 dB(A)
lurralde-sektoreak.

55 dB(A)

D

C motan jasotakoa ez bestelako hirugarren 70 dB(A)
sektoreko erabilerako lurzoruak nagusi diren
lurralde-sektoreak.

65 dB(A)

C

Jolaserako eta ikuskizunetarako
nagusi diren lurralde-sektoreak.

lurzoruak 73 dB(A)

63 dB(A)

B

Industria-erabilerarako lurzoruak nagusi diren 75 dB(A)
lurralde-sektoreak.

65 dB(A)

Maila horiei 5 dB(A) beheratu behar zaizkie garapen berrietan.
Horrenbestez, mailak hauek lirateke:
Hots-eremu mota

Ld - Le

Ln

E

Osasun-, hezkuntza- eta kultura-erabilerarako 55 dB(A)
lurzoruak nagusi diren lurralde-sektoreak, hotskutsaduraren aurkako babes berezia behar
dutenak.

45 dB(A)

A

Bizitegi-erabilerarako lurzoruak nagusi diren 60 dB(A)
lurralde-sektoreak.

50 dB(A)

D

C motan jasotakoa ez bestelako hirugarren 65 dB(A)
sektoreko erabilerako lurzoruak nagusi diren
lurralde-sektoreak.

60 dB(A)

C

Jolaserako eta ikuskizunetarako
nagusi diren lurralde-sektoreak.

lurzoruak 68 dB(A)

58 dB(A)

B

Industria-erabilerarako lurzoruak nagusi diren 70 dB(A)
lurralde-sektoreak.

60 dB(A)
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Gipuzkoako Foru Aldundiak kaltegarrien gisa planteatzen duen hipotesian
aztertu dira, hau da, aintzat hartuta ez zaiola heltzen ingurabidearen proiektuari.
Horrenbestez, egungo abiadura-mugarekin eta Gi-2130 errepidetik egun ibiltzen
den zirkulazioa kontuan hartuta sortzen den egoera aztertu eta ebaluatu da, eta
ondokoa ondoriozta daiteke:

1) Proiektatutako garapen berriak A motako hots-eremutzat jo behar dira
(Bizitegi-erabilerarako lurzoruak nagusi diren lurralde-sektoreak), eta, garapen
berria denez, maila akustikoen mugak hauek dira: 60 dB(A) egunez eta 50
dB(A) gauez. Beraz, hau dugu:
a)

Plangintza xehatua duten garapen berriak.

Azterlanaren emaitzek agerian utzi dute, plangintza xehatuarekin proposatutako
bi azpieremuen kasuan, “2.2 Elduaran Bekoa” eta “4.1 Malkorrenea-Eskuzarre”,
gainditu egiten direla fatxadetakoren batean 213/2012 Dekretuan, urriaren
16koan, Euskal Autonomia Erkidegoko hots-kutsadurari buruzkoan, finkatuta
dauden zarata-mailak, bai eguneko aldian, bai gauekoan ere, Gi-2130 bidetik
hurbilen dauden aldeetan.
Analisi zehatzago batek emaitza hauek eman ditu:
Elduaran Bekoa:
Eguneko zarata:
Mailak gainditzen dira, 4 dB(A) gehiago, hegoaldeko fatxadan, ekialdekoan eta
mendebaldeko erdian.
Iparraldeko fatxadan ez dira gainditzen zarata-mailak.
Arratsaldeko zarata:
Kalitate akustikoaren helburuen zarata-mailak hegoaldeko fatxadan baino ez
dira gainditzen. 4 dB(A) gehiago dira.
Gaueko zarata:
Emaitza okerragoa da, kaltegarriagoa, izan ere, zarata-mailak gainditzen
baitira: 9 dB(A) gehiago dira hegoaldeko fatxadan, eta 4 dB(A) gehiago
gainerako fatxadetan.
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Malkorrenea-Eskuzarre:
Eguneko zarata:
Azpieremu honetako eraikinean zarata-mailak gainditzen dira hegoaldeko
fatxadan, 9 dB(A) gehiago, eta ekialdeko eta mendebaldeko fatxadetan, 5
dB(A) gehiago. Iparraldeko fatxadan, ordea, kalitate akustikoaren helburuak
betetzen dira.
Arratsaldeko zarata:
Hegoaldeko fatxadan baino ez dira gainditzen zarata-mailak: 5 dB(A) gehiago
dira. Hortaz, gainerako fatxadetan kalitate akustikoaren helburuak betetzen
dira.
Gaueko zarata:
Eguneko zaratan bezala, emaitza okerragoa da. Zarata-mailak gainditzen dira
hegoaldeko fatxadan, 9 dB(A) gehiago, eta ekialdeko eta mendebaldeko
fatxadetan, 5 dB(A) gehiago. Iparraldeko fatxadan, ordea, kalitate akustikoaren
helburuak betetzen dira.
Azpieremu horietako 66 etxebizitza berri guztietatik, baimendutako mailak
gainditzen dituen zarata batek gutxi gorabehera 35 etxebizitzari kalte egin
diezaieke.
Zarata-mailak aztertuta, ondorioztatu da egokia eta beharrezkoa dela “2.2
Elduaran Bekoa” eta “4.1 Malkorrenea-Eskuzarre” azpieremuetan zona-plan
bana formulatzea.
Zona-planak egin dira HAPOrekin batera.
Horretarako, egoera aztertu da neurriak aplikatuta eta proposatutako neurrien
eraginak test bidez aztertuta:
Eraikuntzaren lerrokatzeak atzeratu dira, aurretik daudenak ordeztea delaeta.
Euskal Herria kalean abiadura murriztea planteatu da (GI-2130
errepidea) orduko 30 kilometrotara.
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5

INGURABIDEA KONTUAN HARTU GABE,
AZTERLANAREN EREMUAN ABIADURA ORDUKO
30 KILOMETROTARA MURRIZTEAREN ERAGINA
EBALUATZEKO METODOLOGIA.
Antolamendu xehatua aurreikusten den garapen berrietako zona-planetan
proposatutako neurrien eragina ebaluatzeko –abiadura orduko 30 kilometrotara
murriztea hartzen zuten barnean neurri horiek–, beste simulazio bat egin da.
Simulazio honen xedea da ukitutako zonetan gertatzen den zarata-murriztearen
maila zehaztea. Horretarako, simulazio bat egin dugu, ibilgailu-kopuru teoriko
batekin, eta egungo abiadura mugatuan (50 km/h) Gi-2130 errepidean egun
ibiltzen diren ibilgailuen kopurua baino txikiagoa ez dena, eta simulazio bat,
ibilgailu berberekin, baina orduko 30 kilometrotako abiaduran ibilita.
Hartara, neurri honek dB(A) dezibeletan ekarriko lukeen arintzea lortu ahal
izango dugu.
Jarraian aurkezten diren planoek ez dute Udalerriko zarata-planoen kategoria.
Gutxi gorabeherako egoera teoriko bat da, eta xede bakarra lehenago
azaldutakoa da: zirkulazio-abiadura desberdina duten bi egoera alderatzea.

6

SOINU IMMISIOAREN EMAITZA AZTERTUTAKO
EREMUAN, INGURABIDERIK GABE ETA
ABIADURA MUGATUTA ORDUKO 50
KILOMETROTARA ETA ORDUKO 30
KILOMETROTARA.
Emaitzak grafikoki aurkeztu dira, honekin batera doazen planoetan, “2.2
Elduaran Bekoa” eta “4.1 Malkorrenea-Eskuzarre” plangintza xehatuarekin
proposatutako azpieremuek ukitutako gune edo zonarako.
Isofonen planoak ere badaude, 1: 2.500 eskalan, xehetasunekoak hiri-lurzoruan
edo urbanizagarrian, eta eguneko aldirako (Ld), arratsaldeko aldirako (Le) eta
gaueko aldirako (Ln).
Bi plano egongo dira aldi bakoitzerako, bata abiadura orduko 50 kilometrotara
mugatuta eta bestea orduko 30 kilometrotara mugatuta.
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4. EGUNEKO ZARATAREN PLANOA
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ONDORIOAK.
Abiadura orduko 30 kilometrotara mugatzeak hobekuntza dakar, maila
akustikoetan aurreko analisian (egungo egoerarena) detektatu diren ezbetetzeak ageri diren eremu osoan, baina, hala ere, indarrean dagoen araudian
ezarrita dauden kalitate akustikoaren helburuak ez dira lortzen kasu askotan.
Izan ere, emaitza hauek lortu dira:
Elduaran Bekoa:
Eguneko aldia: Azpieremu honetan, hobekuntza 5 dB(A) ingurukoa litzateke,
eta, beraz, kalitate akustikoaren helburuak fatxada guztietan beteko lirateke.
Arratsaldeko aldia: Azpieremu honetan, hobekuntza 5 dB(A) ingurukoa
litzateke, eta, beraz, kalitate akustikoaren helburuak fatxada guztietan beteko
lirateke.
Gaueko aldia: Hobekuntza eguneko eta arratsaldeko aldietan baino txikiagoa
litzateke, ez bailitzateke iritsiko 5 dB(A) izatera. Ez lirateke beteko kalitate
akustikoaren helburuak, hegoaldeko fatxadan gaindituta geldituko bailirateke, 9
dB(A) gehiago, eta bai gainerakoetan ere, 4 dB(A).

Malkorrenea-Eskuzarre:
Eguneko aldia: Azpieremu honetan, hobekuntza 5 dB(A) baino txikiagoa
litzateke, eta, hortaz, ez lirateke beteko kalitate akustikoaren helburuak.
Hegoaldeko fatxadan gaindituta geldituko lirateke, 5 dB(A) baino gehiago eta 10
dB(A) baino gutxiago izanda, eta 4 dB(A) inguru ekialdeko eta mendebaldeko
fatxadetan. Iparraldeko fatxadan helburuak beteko lirateke.
Arratsaldeko aldia: Azpieremu honetan, hobekuntza 5 dB(A) baino txikiagoa
litzateke, eta, hortaz, kalitate akustikoaren helburuak betetzeko mugan egongo
litzateke, edo, kasurik okerrenean, hegoaldeko fatxadan gainditu egingo
lirateke, 5 dB(A) baino gutxiago.
Gaueko aldia: Hobekuntza eguneko eta arratsaldeko aldietan baino handiagoa
litzateke, 5 dB(A) izatera iritsita. Iparraldeko, ekialdeko eta mendebaldeko
fatxadetan kalitate akustikoaren helburuak beteko lirateke; ez, ordea,
hegoaldekoan, 5 dB(A) gehiago izango bailirateke.
23
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AZKEN ONDORIOAK PLANGINTZA
XEHATURAKO.
Zona-planetan ezarritako neurriak aplikatzean baldintzak hobetzen dira, baina
neurri gehigarriak behar dira, eraikuntzen gune batzuetako barnealdean
aplikatu beharrekoak.
Kontuan izan behar da, 213/2012 Dekretuko 43. artikuluan ezarrita
dagoenaren arabera, ezin dela etxebizitzetarako eta abarretarako
eraikuntzen lizentziarik eman kalitate akustikoaren helburuak ez badira
betetzen, salbu eta, besteak beste, Babes Akustiko Bereziko Eremu
izendatutako eremuan eta hiri-lurzorua berritzeko kasua denean (eta
halakoa da lantzen ari garen hau), gutxieneko eduki honekin (45. artikulua):
*

Zona edo gunea mugarriztatzea.

*

Zarata-fokuen zerrenda eta haien ekarpen akustikoa.

*

Dagokion zona-plana zehaztea.

Azterlan honetan azaldu denaren arabera, kalitate akustikoaren helburuak
ez dira betetzen Elduaran eta Malkorrenea-Eskuzarre eremuetan, eta
haietan Plan Orokorrak bizitegi-garapenak egitea aurreikusten du.
Hori dela-eta, bizitegi-garapen horiek gauzatzeak justifikatzen du eremu
horiek Babes Akustiko Bereziko Eremu izendatzea aurretik, bi eremu
bereizi, lehenago aipatu den gutxieneko edukiarekin. Horrenbestez, Udalak
halakotzat izendatzeari ekin beharko dio.
Egungo baldintza akustikoak aldatzen ez diren bitartean (ingurabiderik ez
izatea), eta 40. artikulua aintzat hartuta, eremu horietan… “neurri
gehigarriak hartuko dira, kasu guztietan, eraikuntzen barnealdean
kalitate akustikoaren helburuak betetzeko”.
Kalitate akustikoaren mailak eraikuntzen barnealdean 1. eranskineko B
taulan ageri dira, eta bizitegi-erabilerarako etxebizitzetarako hauek dira:
Eraikuntzaren
erabilera

Esparru mota

Bizitegia

Zarataren indizeak
Ld

Le

Ln

Egoteko aldea

45

45

35

Logela

40

40

30
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Abiadura orduko 30 kilometrotara mugatuta:
Elduaran Bekoa:
Kalte gehien hartzen duten fatxadetan kalitate akustikoaren helburuen
zarata-mailak gainditzen dira, eguneko eta arratsaldeko aldietan 64 dB(A)
izatera eta gaueko aldian 59 dB(A) izatera iritsita. Hori dela-eta, gaueko
datua datu okerrentzat hartuta, bermatu beharko da kalte gehien hartzen
duten eremu horietan leihoetako eta fatxadetako isolamendu akustikoak
bermatzea, gutxienez, 25 dB(A) arintzea egoteko aldeetan eta 30 dB(A)
arintzea logeletan.

Malkorrenea-Eskuzarre:

Kalte gehien hartzen duten fatxadetan kalitate akustikoaren helburuen
zarata-mailak gainditzen dira, eguneko aldian 69 dB(A) izatera eta gaueko
aldian 59 dB(A) izatera iritsita. Hori dela-eta, bermatu beharko da kalte
gehien hartzen duten eremu horietan leihoetako eta fatxadetako
isolamendu akustikoak bermatzea, gutxienez, 25 dB(A) arintzea egoteko
aldeetan eta 30 dB(A) arintzea logeletan.
Iruñean, 2018ko maiatzaren 23an.

José Carlos Irurzun
Biólogo Colegiado Nº 13.036J

José Ramón Masferrer
Biólogo Colegiado Nº 11.879J
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ESTUDIO DE IMPACTO ACÚSTICO ASOCIADO AL PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN URBANA DE IBARRA.

I.-

INTRODUCCIÓN.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación
acústica de la CAPV (artículos 37, etc), las áreas acústicas para las que se prevea un futuro
desarrollo urbanístico, incluidos los cambios de calificación urbanística, deberán incorporar,
para la tramitación urbanística y ambiental correspondiente, un Estudio de Impacto Acústico
que incluya la elaboración de mapas de ruido y evaluaciones acústicas que permitan prever el
impacto acústico global de la zona y que contendrán como mínimo:
*
*
*

un análisis de las fuentes sonoras (…).
estudio de alternativas (…)
definición de medidas (…).

Además, esas previsiones se complementan con otras como las siguientes:
*

No podrán ejecutarse futuros desarrollos urbanísticos en áreas donde se incumplan los
objetivos de calidad acústica en el ambiente exterior, sin perjuicio de lo estipulado en los
artículos 43 y 45.

*

Las áreas acústicas en las que se incumplan los objetivos de calidad acústica, aun
observándose por los focos emisores acústicos los valores límite aplicables, serán
declaradas zonas de protección acústica especial conforme a las siguientes
prescripciones:
-

Los futuros desarrollos urbanísticos sólo se podrán declarar Zona de Protección
Acústica Especial, y siempre que en el marco del Estudio de Impacto Acústico del
futuro desarrollo urbanístico se establezcan las medidas correctoras siguiendo las
determinaciones del Capítulo II del presente Título, si se produce alguno de los
siguientes casos:
.
.

-

que esté aprobada inicialmente la ordenación pormenorizada a la entrada en
vigor del presente Decreto o
que se trate de supuestos de renovación de suelo urbano.

La declaración de ZPAE tendrá el contenido mínimo siguiente:
.
delimitación del área,
.
identificación de los focos emisores acústicos y su contribución acústica, y
.
plan zonal en los términos previstos en el artículo 46.
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Una vez alcanzados los objetivos de calidad acústica, se declarará el cese del
régimen aplicable a las zonas de protección acústica especial.

El estudio de alternativas de diseño se realizará para el área o áreas (diferentes
localizaciones y disposiciones de las diferentes parcelas edificatorias y de la orientación de
los usos con respecto a los focos emisores acústicos) como paso previo a la aprobación
de la ordenación pormenorizada del planeamiento municipal que sea aplicable. En el
supuesto de que existan planes asociados a ese futuro desarrollo se tendrán en cuenta
sus previsiones en la redacción del estudio acústico previsto en este artículo.

Elaborado en ese contexto, el objetivo de este estudio es el de dar respuesta a ese mandato
legal en lo referente a los futuros desarrollos urbanísticos previstos en este nuevo Plan General
de Ordenación Urbana de Ibarra,
2.-

Identificación de los futuros desarrollos urbanísticos previstos en el Plan General.

A partir de la definición establecida en el citado Decreto 213/2012, cabe considerar como
futuros desarrollos urbanísticos previstos en el Plan General los previstos en:
*

Objeto de actuaciones integradas o susceptibles de serlo:
-

*

Desarrollo residencial previsto en el subámbito "1.1 Gurutzeaga".
Desarrollo residencial previsto en el subámbito “1.3. Arane”.
Desarrollo residencial previsto en el subámbito "4.1 Malkorrenea-Eskuzarre".
Desarrollo residencial previsto en el subámbito "5.2 Ibategi".
Desarrollo residencial previsto en el subámbito "6.1 Zaldune".
Desarrollo industrial previsto en el subámbito "13.1 Mendebaldeko Apatterreka".

Objeto de actuaciones de dotación:
-

Desarrollo residencial previsto en el subámbito "1.2 Gurutzeagaberri".
Desarrollo residencial previsto en el subámbito "2.2 Elduaran behekoa".
Desarrollo residencial previsto en el subámbito "3.1 Elduaran goikoa".
Desarrollo residencial previsto en el subámbito "3.2 Toki ona".
Desarrollo residencial previsto en el subámbito "3.3 Argindegi 2".
Desarrollo residencial previsto en el subámbito "5.1 Eliz aurre".

Además, se ha de tener en cuenta a los correspondientes efectos que este Plan General no
determina la ordenación pormenorizada de los siguientes subámbitos: “1.3. Arane”; "5.2
Ibategi"; "6.1 Zaldune"; "13.1 Mendebaldeko Apatterreka". En cada uno de estos casos se ha de
proceder a la formulación del correspondiente Plan Especial de Ordenación Urbana con el fin de
determinar dicha ordenación.
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En los demás supuestos, este Plan determina dicha ordenación, si bien se prevé la formulación
de un Estudio de Detalle con el fin de determinarla de manera definitiva y precisa.
Esas previsiones tienen su relevancia en atención a que, conforme a lo indicado en dicho
Decreto, la realización del Estudio de Impacto Acústico ha de entenderse asociada a la
determinación de la referida ordenación pormenorizada, y, en concreto, como paso previo a
ésta.
Debido a ello, la atención de este Estudio se extiende a la totalidad de los citados subámbitos,
con excepción de los cuatro (4) en los que se prevé la formulación del citado Plan Especial.
3.-

Estudio de Impacto Acústico de los futuros desarrollos urbanísticos. Cuestiones
generales.

3.1.- Desarrollos urbanísticos afectados.
Esos desarrollos son los previstos en los subámbitos mencionados en el anterior apartado 2,
con excepción de los cuatro en los que se prevé la formulación de un Plan Especial de
Ordenación Urbana con el fin de determinar su ordenación pormenorizada.
3.2.- Marco general de elaboración del Estudio de Impacto Acústico.
Dicho marco está conformado por, entre otros, las disposiciones y los documentos siguientes:
*

El vigente Decreto de contaminación acústica de la CAPV, de 16 de octubre de
2012.

*

El denominado “Mapa de Ruido de Ibarra. Estudio de afección acústica” elaborado
simultáneamente al Plan General, y adjunto a éste.

3.3.- La zonificación acústica y los objetivos de calidad acústica.
Esa zonificación acústica es la prevista en el citado Plan General, y reflejada, en concreto, en
el plano “V.4” del documento “4. Planos”.
Las áreas o zonas acústicas resultantes son las reflejadas en ese plano.
Los objetivos acústicos de esas áreas son los establecidos para las mismas en el citado
Decreto de octubre de 2012.
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Son en concreto los siguientes (artículo 31; Tabla A de la Parte 1 del Anexo I):

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA ASOCIADOS A LOS ÁMBITOS
URBANIZADOS EXISTENTES.

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA
A

B

ÍNDICES DE RUIDO
Ld

Le

Ln

Ámbitos con predominio de suelo de uso residencial

65

65

55

Ámbitos del territorio con predominio de suelo de uso

75

75

65

73

73

63

70

70

65

60

60

50

(1)

(1)

(1)

industrial
C

Ámbitos del territorio con predominio de suelo de uso
recreativo y de espectáculos.

D

Ámbitos del territorio con predominio de suelo de uso
terciario distinto al contemplado en C.

E

Ámbitos del territorio con predominio de suelo de uso
sanitario, docente y cultural, que requiera una especial
protección contra la contaminación acústica

F

Ámbito afectado a sistema general de infraestructura de
transporte, u otros equipamientos asimilables

(1) Los objetivos acústicos serán en el límite del área los correspondientes a la tipología de zonificacion del área con la
que colinden.

Por su parte, los objetivos de calidad acústica asociados a los futuros desarrollos urbanísticos
son los reflejados en el cuadro anterior, rebajados en 5 dB(A).
En el caso que ahora nos ocupa, la totalidad de los desarrollos urbanísticos objeto de análisis
en este Estudio constituyen áreas acústicas de tipología A, con predominio de suelo de uso
residencial.
3.4.- El análisis acústico de Ibarra, y de los futuros desarrollos urbanísticos planteados.
Ese análisis acústico es el incluido en el documento “Mapa de Ruido de Ibarra. Estudio de
Afección Acústica”, elaborado en enero de 2016, que se adjunta al Plan General.
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Ese análisis se corresponde con la parte sustancial del Estudio de Impacto Acústico del que
han de ser objeto los futuros desarrollos urbanísticos, de conformidad con lo establecido en el
artículo 37 del Decreto de contaminación acústica de la CAPV, de 16 de octubre de 2012.
Dicho análisis acústico se completa con el estudio complementario de afección acústica del
PGOU de Ibarra realizado por encargo del Ayuntamiento con fecha de mayo de 2018 en
respuesta al condicionado establecido por el Órgano Ambiental con ocasión de la emisión del
informe definitivo de impacto ambiental referido al Plan General de Ibarra de setiembre de 2017
y por el acuerdo de aprobación definitiva del Plan General del Consejo de Diputados de la
Diputación Foral de Gipuzkoa de 20 de febrero de 2018. Este documento se ha realizado
teniendo en cuenta los últimos mapas de ruido realizados (Orden Foral de 23 de abril de 2018)
referidos a las carreteras forales y, en particular, a la carretera GI-2130 a su paso por Ibarra.
El contenido del análisis acústico realizado da pie a las conclusiones siguientes:
1.- Las principales fuentes de emisión sonora del municipio son las siguientes:
*
*
*

Autopista A-1.
Carreteras GI-2130 y GI-2130A.
Distintos tramos de determinadas calles del medio urbano.

2.- El análisis acústico realizado contempla dos hipótesis, una primera en la que se prevé
cuanto ha de resultar de acuerdo con las propuestas del Plan General, y una segunda, en
la que se contempla la situación actual, como establecen los dos acuerdos precitados.
3.

En la primera hipótesis:
-

El medio urbano de Ibarra cumple, en gran medida, los objetivos acústicos
establecidos en las disposiciones legales vigentes.

-

Los futuros desarrollos urbanísticos situados en las zonas más cercanas al vial GI2130 incumplen los objetivos acústicos. Así sucede, en concreto, en los desarrollos
planteados en los subámbitos “2.2 Elduaran Bekoa” y “4.1 Malkorrenea-Eskuzarre". En
todo caso, es un incumplimiento limitado en la medida en que tan sólo se superan los
niveles de ruido en menos de 5 dB(A) en determinadas fachadas de algunas de las
nuevas edificaciones proyectadas.

-

A su vez, los objetivos acústicos se cumplen en los desarrollos urbanísticos previstos
en los restantes subámbitos objeto de atención en este Estudio; concretamente en los
siguientes: "1.1 Gurutzeaga"; "1.2 Gurutzeagaberri"; 3.1 Elduaran goikoa"; "3.2 Toki
ona"; “3.3 Argindegi 2”; “5.1 Eliz Aurre”.
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En lo referente a las edificaciones existentes en el municipio, se constata que tan sólo
en algunas de las fachadas más expuestas, cercanas a la carretera GI-2130, se
sobrepasan los límites permitidos, sin rebasar nunca 5 dB(A) de exceso.

En la segunda hipótesis:
-

El medio urbano de Ibarra cumple, en gran medida, los objetivos acústicos
establecidos en las disposiciones legales vigentes, con la salvedad de los frentes de
la carretera GI-2130.

-

Los futuros desarrollos urbanísticos situados en las zonas más cercanas al vial GI2130 incumplen los objetivos acústicos. Así sucede, en concreto, en los desarrollos
planteados en los subámbitos “2.2 Elduaran Bekoa” y “4.1 Malkorrenea-Eskuzarre".
Dicho incumplimiento supone que se superan los niveles de ruido en hasta 9 dB(A) en
determinadas fachadas de algunas de las nuevas edificaciones proyectadas.

-

A su vez, los objetivos acústicos se cumplen en los desarrollos urbanísticos previstos
en los restantes subámbitos objeto de atención en este Estudio; concretamente en los
siguientes: "1.1 Gurutzeaga"; "1.2 Gurutzeagaberri"; 3.1 Elduaran goikoa"; "3.2 Toki
ona"; “3.3 Argindegi 2”; “5.1 Eliz Aurre”.

-

En lo referente a las edificaciones existentes en el municipio, se constata que tan sólo
en algunas de las fachadas más expuestas, cercanas a la carretera GI-2130, se
sobrepasan los límites permitidos, llegando a alcanzarse valores de 10 dB(A) de
exceso.

A modo de conclusión cabe indicar, por un lado, que los desarrollos urbanísticos previstos en los
mencionados subámbitos en los que se incumplen los objetivos de calidad acústica se han de
complementar con la determinación de las correspondientes medidas acústicas correctoras, y,
por otro, que la hipótesis más desfavorable es la segunda.
En este contexto cabe indicar que de acuerdo con lo establecido en el referido Decreto, ese
tipo de medidas han de entenderse asociadas a la declaración de cada uno de los citados
subámbitos como Zona de Protección Acústica Especial, con el contenido mínimo siguiente:
*
*
*

Delimitación del área.
Identificación de los focos emisores acústicos y su contribución acústica, y,
Plan zonal.

Consecuentemente se procede a exponer esas medidas en el siguiente apartado 4.
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Además, ha de tenerse en cuenta que, en cualquier caso, hay que satisfacer los objetivos de
calidad acústica establecidos para el espacio interior, por lo que en función de las medidas
reductoras de ruido adoptadas en el plan zonal y por consiguiente de los niveles de ruido
previstos en el exterior tras su adopción, será necesario establecer el aislamiento mínimo
necesario para cumplir con la exigencia indicada.
3.5.- Otras cuestiones de carácter acústico-general.
Una de las propuestas urbanísticas planteadas en el Plan es la referente a la ejecución de la
variante viaria desde la glorieta de Apatterreka hasta Bentazar.
Dado su cometido, esa variante vendrá a sustituir a la actual carretera GI-2130 (calle Euskal
Herria) en lo referente a la función actual de esta en la trama viaria y de tráfico.
A su vez, esa carretea GI-2130 (calle Euskal Herria) es, en esto momento, la principal fuente
de emisión acústica del medio urbano de Ibarra.
Debido a ello, la construcción y puesta en funcionamiento de aquella variante supondrá
directas e indiscutibles mejora ambientales y acústicas en dicho medio urbano.
La competencia de su ejecución corresponde a la Diputación Foral de Gipuzkoa que viene
recogiendo el trazado de dicha infraestructura desde tiempo atrás en sus planes, si bien no ha
procedido a su ejecución.
4.-

Estudio de Impacto Acústico de los futuros desarrollos urbanísticos. Medidas
acústicas correctoras. Declaración de Zonas de Protección Acústica.

4.1.- Alternativas de ordenación urbanística planteadas.
Esas alternativas son las planteadas a lo largo del proceso de elaboración del referido Plan
General, en las fases tramitadas hasta el momento. En lo referente a los subámbitos objeto de
atención en este momento, esas alternativas son las siguientes:
A.- Alternativas relacionadas con el desarrollo urbanístico previsto en el subámbito “2.2
Elduaran Bekoa”. Valoración.
Ese subámbito se corresponde con la parcela situada en la calle Euskal Herria 25 (en la
que existe una edificación residencial) y terrenos situados en su trasera. El planeamiento
vigente ya prevé su derribo y sustitución por otra nueva retranqueada, en condiciones que
impliquen su alineación con las restantes edificaciones situadas en ese frente de la calle.
Se han analizado, en todo caso, las tres posibles alternativas de intervención que se
exponen a continuación:
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Alternativa 1: consolidación de la situación actual, incluida la edificación existente.
Alternativa 2: derribo de la edificación actual sin prever su sustitución con otra nueva.
Alternativa 3: derribo de la edificación actual y sustitución de la misma por otra
nueva, retranqueada respecto de la actual, en línea con lo previsto en el
planeamiento vigente.

En los gráficos que se incluyen a continuación se reflejan las alternativas 1 y 3.
ALTERNATIVA 1 ( situación actual).

ALTERNATIVA 3 (propuesta planteada).
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El análisis comparado de esas tres alternativas da pie, entre otras, a las consideraciones
siguientes:
a)

Consideraciones generales.
Las 3 alternativas de ordenación mencionadas responden a dos modelos de
intervención sustancialmente distintos.
El primero de esos modelos (modelo 1) se corresponde con las alternativas 1 y 3.
Conllevan la previsión de un desarrollo edificatorio-residencial en el subámbito (sin
perjuicio de que se corresponda con el existente o con uno nuevo).
Son, en términos generales, alternativas acordes con la situación actual y pasada del
subámbito, en la que existe una edificación residencial desde hace ya muchos años.
Por su parte, el segundo modelo de intervención (modelo 2) está asociado a la
eliminación de la edificación del subámbito y a su vinculación a un destino que no
conlleve edificación alguna (espacio libre público o privado o asimilable).

b)

Análisis urbanístico, ambiental y social de las alternativas de ordenación.
Los dos modelos de intervención antes mencionados responden, a su vez, a
condicionantes urbanísticos, ambientales y sociales claramente diferenciados.
Considerados en términos generales y específicos, el modelo 1 es más adecuado que
el modelo 2 en atención a, entre otras, las razones siguientes:
*

Razones urbanísticas.
Las características físicas (orografía, dimensión…), de emplazamiento,
históricas, etc. justifican la previsión de un desarrollo edificatorio en el subámbito,
sin que proceda su destino a espacio libre o asimilable, al no contar con los
requisitos adecuados para ello.

*

Razones ambientales generales.
La integración del subámbito en el actual medio urbano del municipio, unido a su
realidad presente y pasada, justifican su desarrollo edificatorio
Razones ambientales generales asociadas a la adecuada optimización del uso
del medio urbano actual para dar respuesta a las necesidades de naturaleza
urbana (viviendas, actividades económicas, equipamientos…) justifican la
previsión del citado desarrollo edificatorio.
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Razones sociales.
La preexistencia de una edificación residencial en el subámbito justifica asimismo
la previsión de un desarrollo edificatorio-residencial en él, con el fin de dar la
debida respuesta a las personas y familias residentes en dicha edificación, bien
manteniéndolas en ella, bien realojándolas en la nueva.
Frente a ello, el modelo 2 es socialmente más agresivo.

Análisis acústico de las alternativas de ordenación.
Los dos modelos de intervención son acústicamente asimilables, pues las afecciones
por el ruido son análogas en edificios residenciales y espacios libres.

d)

Análisis económico de las alternativas de ordenación.
Considerada desde una perspectiva general, el modelo 1 es económicamente más
gravoso y perjudicial que el modelo 2.
En concreto, el modelo 1 conlleva el mantenimiento de la actual situación económicopatrimonial del subámbito tanto desde una perspectiva de sus propietarios (en la
medida en que se mantendría la titularidad privada y su patrimonio) como pública (en
la medida en que no requeriría desembolso público alguno para dar respuesta a los
derechos de los propietarios privados).
Por su parte, el modelo 2 requeriría la intervención del Ayuntamiento para dar
respuesta a esos derechos de los propietarios afectados, mediante el abono de la
correspondiente indemnización económica.

e)

Valoración general.
La consideración conjunta de las razones expuestas en los anteriores apartados da
pie a concluir que el modelo 1 de intervención es más razonable y adecuado que el 2.
A su vez, dentro de ese modelo 2 resulta más adecuada la alternativa 2 que la 1, en
la medida en que es urbanística, e incluso acústicamente (al estar la edificación
prevista más retrasada que la actual), más correcta que esta.
Además, las afecciones acústicas asociadas al modelo 1 son subsanables mediante
la determinación de las correspondientes medidas correctoras, en línea con lo que, de
conformidad con lo establecido en la legislación vigente en la materia, se plantea en
este mismo Estudio de Impacto Acústico.
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B.- Alternativas relacionadas con el desarrollo urbanístico previsto en el subámbito “4.1
Malkorrenea-Eskuzarre”. Valoración.
Ese subámbito se corresponde con las parcelas situadas en la calle Euskal Herria 55. 57.
59, 59, etc (en las que existen edificaciones residenciales, etc.) y terrenos situados en su
trasera.
Se han analizado, en todo caso, las cuatro posibles alternativas de intervención que se
exponen a continuación:
*

Alternativa 1: consolidación de la situación actual, incluidas las edificaciones
existentes.

*

Alternativa 2: derribo de las edificaciones actuales y sustitución de las mismas
por otras nuevas en la ladera.

*

Alternativa 3: derribo de las edificaciones actuales y sustitución de las mismas
por otras nuevas a pie de calle.

*

Alternativa 4: derribo de las edificaciones actuales, sin prever desarrollo
edificatorio alguno en sustitución de aquellas.

En los gráficos que se incluyen a continuación se reflejan las alternativas 1, 2 y 3.
ALTERNATIVA 1
(situación actual).
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ALTERNATIVA 2
(nueva propuesta edificatoria).

ALTERNATIVA 3
(nueva propuesta edificatoria, prevista en este Plan General).

El análisis comparado de esas 4 alternativas da pie, entre otras, a las consideraciones
siguientes:
a)

Consideraciones generales.
Las 4 alternativas de ordenación responden a dos modelos de intervención
sustancialmente distintos.
El primero de esos modelos (modelo 1) se corresponde con las alternativas 1, 2 y 3.
Conllevan la previsión de un desarrollo edificatorio-residencial en el subámbito (sin
perjuicio de que se corresponda con el existente o con uno nuevo).
Son, en términos generales, alternativas acordes con la situación actual y pasada del
subámbito, en la que existen unas edificación residenciales desde hace ya muchos
años.
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Por su parte, el segundo modelo de intervención (modelo 2) está asociado a la
eliminación de las edificaciones del subámbito y a su vinculación a un destino que no
conlleve nueva edificación alguna (espacio libre público o privado o asimilable).
b)

Análisis urbanístico, ambiental y social de las alternativas de ordenación.
Los dos modelos de intervención antes mencionados responden, a su vez, a
condicionantes urbanísticos, ambientales y sociales claramente diferenciados.
Considerados en términos generales y específicos, el modelo 1 es más adecuado que
el modelo 2 en atención a, entre otras, las razones siguientes:

c)

*

Razones urbanísticas.
Las características físicas (orografía, dimensión…), de emplazamiento,
históricas, etc. justifican la previsión de un desarrollo edificatorio en el subámbito,
sin que proceda su destino a espacio libre o asimilable, al no contar con los
requisitos adecuados para ello.

*

Razones ambientales generales.
La integración del subámbito en el actual medio urbano del municipio, unido a su
realidad presente y pasada, justifican su desarrollo edificatorio
Razones ambientales generales asociadas a la adecuada optimización del uso
del medio urbano actual para dar respuesta a las necesidades de naturaleza
urbana (viviendas, actividades económicas, equipamientos…) justifican la
previsión del citado desarrollo edificatorio.

*

Razones sociales.
La preexistencia de edificaciones residenciales en el subámbito justifica
asimismo la previsión de un desarrollo edificatorio-residencial en él, con el fin de
dar la debida respuesta a las personas y familias residentes en aquellas
edificaciones, bien manteniéndolas en ellas, bien realojándolas en las nuevas.
Frente a ello, el modelo 2 es socialmente más agresivo.

Análisis acústico de las alternativas de ordenación.
Dadas las características y los condicionantes del entorno, los dos modelos de
intervención son acústicamente asimilables, pues las afecciones por el ruido son
análogas en edificios residenciales y espacios libres.
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Análisis económico de las alternativas de ordenación.
Considerada desde una perspectiva general, el modelo 1 es económicamente más
gravoso y perjudicial que el modelo 2.
En concreto, el modelo 1 conlleva el mantenimiento de la actual situación económicopatrimonial del subámbito tanto desde una perspectiva de sus propietarios (en la
medida en que se mantendría la titularidad privada y su patrimonio) como pública (en
la medida en que no requeriría desembolso público alguno para dar respuesta a los
derechos de los propietarios privados).
Por su parte, el modelo 2 requeriría la intervención del Ayuntamiento para dar
respuesta a esos derechos de los propietarios afectados, mediante el abono de la
correspondiente indemnización económica.

e)

Valoración general.
La consideración conjunta de las razones expuestas en los anteriores apartados da
pie a concluir que el modelo 1 de intervención es más razonable y adecuado que el 2.
A su vez, dentro de ese modelo 2 la alternativa 3 es más adecuada que la 1 y la 2, en
la medida en que es urbanística y económicamente más correcta que estas.
Además, las afecciones acústicas asociadas al modelo 1 son subsanables mediante
la determinación de las correspondientes medidas correctoras, en línea con lo que, de
conformidad con lo establecido en la legislación vigente en la materia, se plantea en
este mismo Estudio de Impacto Acústico.

4.2.- Declaración de los subámbitos “2.2 Elduaran Bekoa” y “4.1 Malkorrenea-Eskuzarre”
como Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE).
Las conclusiones expuestas en el anterior apartado 3 hacen necesaria la declaración de cada
uno de esos subámbitos como Zona de Protección Acústica Especial diferenciada.
Su consideración, así como la de los futuros desarrollos urbanísticos previstos en ellos, como
una zona de esa naturaleza se adecua a los criterios establecidos en el artículo “45.a” del
citado Decreto octubre de 2012. Así, esos desarrollos reúnen las condiciones necesarias para
su consideración como actuaciones de renovación de suelo urbano.
Esa declaración se complementa con el contenido y/o las afecciones asociadas a ella, que se
exponen en el siguiente apartado “4.3”.
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4.3.- Contenido de la declaración de los subámbito “2.2 Elduaran Bekoa” y “4.1 MalkorreneaEskuzarre” como Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE).
A.- Delimitación de las zonas objeto de declaración.
En atención a lo indicado, la delimitación de las zonas objeto de declaración en este
momento se corresponde con la establecida para cada uno de esos subámbitos en el Plan
General.
B.- Identificación de los focos emisores acústicos y su contribución acústica.
Esos focos sonoros son los relacionados con la red viaria (GI-2130) existente en las
inmediaciones de esos subámbitos, y al tráfico asociado a ella.
Se cuenta con un mapa de ruido reciente, elaborado por la Diputación Foral de Gipuzkoa
en relación con dicho foco emisor (Orden foral de 23 de abril de 2018).
Se han realizado por otra parte los correspondientes estudios acústicos considerando dos
hipótesis: la ejecución de la variante de Ibarra y el mantenimiento de la actual situación del
viario, sin perjuicio de las medidas que se proponen.
Dichos estudios analizan en particular las medidas para la reducción de la contaminación
acústica que se proponen, en particular los efectos de la ampliación de la sección
transversal de la calle y de la reducción de la velocidad a 30 km/h. en cada zona de
protección acústica especial.
C.- Plan zonal. Medidas para la reducción de la contaminación acústica.
a)

Medidas de ordenación urbanística y de tratamiento de la urbanización de los
espacios públicos, incluidas las calles, así como del tráfico y del transporte, y, en
definitiva, de la comunicación del ámbito.
*

*

Ensanchamiento de la calle y creación de aceras, inexistentes o exiguas en la
actualidad, resultando una separación mayor de la edificación respecto del foco
sonoro en la propuesta del Plan General.
Incentivación de las medidas de movilidad tanto en el municipio como en esos
subámbitos mediante la mejora de la movilidad peatonal y ciclista, propiciada por
la previsión de aceras y la mejora de las condiciones de accesibilidad universal
que propone el Plan General.
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*

*
*

*
*

*

b)

Incentivación de las medidas de movilidad tanto en el municipio como en esos
subámbitos mediante la creación de áreas 30 y la limitación a velocidad máxima
a 30 km/h del tránsito rodado en la calle, como propone el Plan General.
Como resulta del estudio realizado en mayo de 2018 resulta que la reducción de
la velocidad mejora en alrededor de 5 dB (algo más o algo menos según las
distintas situaciones y exposiciones de las fachadas de las nuevas edificaciones.
Desincentivación de las medidas de utilización de vehículos de movilidad
motorizados privados (automóviles y motos), obstaculizando y/o “penalizando” su
utilización (creación de áreas 30…).
Utilización de pavimentos absorbentes del ruido.
Urbanización de los subámbitos en condiciones adecuadas para la consecución
de los objetivos anteriores, incluso en lo referente a la utilización de materiales,
pavimento, etc. adecuados para ello.
Plantación de arbolado en condiciones adecuadas para eliminar y/o minimizar las
afecciones del tráfico.
Complementación de las medidas anteriores con aquellas que determine la
Diputación Foral de Gipuzkoa en razón de su competencia como consecuencia
de que la carretera GI-2130 pertenece a la red foral. En esa línea, la Diputación
Foral ha redactado un mapa de ruido de dicha carretera a su paso por Ibarra,
actualmente en exposición pública, y habrá de desarrollar en adelante las
medidas que procedan en atención a cuanto resulta del mismo.
Coordinación de las Administraciones local y foral en la ejecución de las medidas
acústicas.

Medidas de edificación.
*

c)
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Proyección y ejecución de las nuevas edificaciones previstas según los criterios
establecidos en las disposiciones vigentes en materia de ruido (Código Técnico
de Edificación; artículo 43 del Decreto de 16 de octubre de 2012; etc.).

Medidas de gestión acústica de los desarrollos urbanísticos resultantes tras su
ejecución.
*

Adecuación de las actuaciones y actividades planteadas en espacios tanto
públicos como privados (implantación y desarrollo de las actividades; concesión
de las correspondientes licencias de actividad; proyección y ejecución de obras y
actividades en espacios públicos; depósito y recogida de residuos urbanos;
colocación, utilización, etc. de contenedores; actividades de carga y descarga;
limpieza de los espacios públicos; utilización de los vehículos y de la maquinaria
asociados a las actuaciones anteriores en condiciones acústicamente
adecuadas; etc.) a los criterios acústicos establecidos en los protocolos,
ordenanzas, etc. de aplicación.
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Mantenimiento de los espacios públicos, incluida la red viaria, de manera
adecuada para la prestación de su servicio en condiciones acústicamente
correctas, sustituyendo los pavimentos y demás elementos defectuosos.
Fiscalización continuada del nivel de cumplimiento de los criterios anteriores en
esas materias.

Análisis económico de las citadas medidas y su viabilidad.
Esas medidas son, en concreto y entre otras, las asociadas a:
*

*

*

El coste económico de las obras de urbanización previstas en los citados
subámbitos incluye y/o ha de incluir la ejecución e implantación de las medidas
necesarias para dar respuesta a los mencionados objetivos acústicos.
Ese coste es, en este momento, el previsto (a modo de estimación) en el
documento “3 Estudio Económico. Programa de Actuación” de este Plan
General. En todo caso, el coste definitivo será el resultante de los específicos
proyectos obras de urbanización a promover en esos subámbitos.
Por lo tanto, el abono y la ejecución de esas medidas constituye una carga de
urbanización del nuevos desarrollo urbanístico proyectado en esos subámbitos.
Eso garantiza técnica y económicamente su ejecución.
A su vez, en consonancia con lo anterior, se prevé el mantenimiento de dicha
urbanización en esas mismas condiciones.
A mayor abundamiento, se señala que:
- En el subámbito "2.2 Elduaran behekoa" el coste de las cargas de
urbanización previstas, incluidos los derribos a realizar, se estima en un total
aproximado de 118.000 euros, en los que se incluyen la ampliación de la
acera a resultas de la decisión de retrasar la alineación de la nueva
edificación y la nueva pavimentación.
- En el subámbito "4.1 Malkorrenea-Eskuzarre" el coste de las cargas de
urbanización previstas, incluidos los derribos a realizar, se estima en un total
aproximado de 641.000 euros, en los que se incluyen la ampliación de la
acera a resultas de la decisión de retrasar la alineación de la nueva
edificación y la nueva pavimentación.
En dichas cuantías están previstas las obras de ensanchamiento de la calle, de
ejecución de nuevas aceras, de plantación de arbolado y del oportuno
tratamiento de los pavimentos.
A su vez, la preceptiva proyección y ejecución de las nuevas edificaciones de
conformidad con los criterios establecidos en las disposiciones vigentes en
materia de ruido (Código Técnico de Edificación; artículo 43 del Decreto de 16 de
octubre de 2012; etc.) garantiza técnica y económicamente la ejecución y el
mantenimiento de las medidas acústicas relacionadas con la edificación.
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La ejecución de esas edificaciones en las debidas condiciones acústicas
constituye una obligación, incluso económica, de sus promotores.
Los proyectos de ejecución correspondientes, en desarrollo de los proyectos
básicos que se formulen previamente para la solicitud de licencia, se redactarán
oportunamente, precisando las medidas concretas que se van a llevar a cabo.
A mayor abundamiento también, se concretan a continuación las directrices a
seguir en la elaboración de los proyectos de obras de edificación concretos. Así,
de acuerdo con el estudio acústico realizado en mayo de 2018 se plantea que las
fachadas que den frente a la carretera contarán con un grado de aislamiento al
ruido que garantice una atenuación de 30 dB(A) en dormitorios y 25 dB(A) en
estancias de las viviendas.

Responsabilidades de ejecución, implantación y mantenimiento de las citadas
medidas.
*

*

*

Responsabilidades generales asociadas a la ejecución de los futuros desarrollos
urbanísticos previstos en los referidos subámbitos:
Proyección y ejecución de la urbanización pública en condiciones
acústicamente adecuadas, asociadas a la ejecución de las medidas antes
expuestas, así como a las que en su desarrollo y/o concreción determinen
los proyectos a los que se hace referencia más adelante.
Abono de las citadas obras de urbanización, incluidas las referidas medidas
acústicas.
Consideración de las responsabilidades de ejecución y abono de las citadas
medidas acústicas como carga de urbanización de los desarrollos
urbanísticos planteados.
Responsabilidades de los propietarios de las parcelas y edificaciones de
titularidad privada proyectadas.
Proyección y ejecución de las edificaciones proyectadas en las parcelas
ordenadas en los subámbitos en condiciones acústicamente adecuadas,
acordes con los criterios expuestos en el anterior apartado “b”.
Abono de las citadas obras de edificación, incluidas las medidas acústicas
asociadas a su proyección y ejecución.
Mantenimiento de las edificaciones en condiciones acústicamente
adecuadas.
Responsabilidades del Ayuntamiento de Ibarra.
Ejecución y abono de las obras y actuaciones de mantenimiento de la
urbanización pública tras su recepción, incluidas las necesarias para su
mantenimiento en condiciones acústicamente adecuadas.

Las determinaciones que preceden concretan la relación de las personas o entidades
responsables concretas de su ejecución.
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Beneficio en términos acústicos y relación coste/beneficio.
En la actualidad están empadronadas en ambos subámbitos 20 personas. Así, en
concreto, según los datos de padrón, en el subámbito “2.2 Elduaran Bekoa” reside
una persona (c/ Euskal Herria 25, 1 izda.), mientras que en el subámbito “4.1
Malkorrenea-Eskuzarre" hay 19 personas empadronadas de acuerdo con la siguiente
relación:
-

c/ Euskal Herria, 57:
c/ Euskal Herria, 59:
Caserío Eskuzarre:
Caserío Malkorrenea:

4 personas
11 personas
1 persona
3 personas

Dichas personas residen en edificios con más de cien años de antigüedad, sin
condiciones de aislamiento ajustadas a la normativa vigente (dos de ellas se
corresponden con antiguos caseríos), con carpinterías exteriores de vidrio simple y
sin condiciones de estanqueidad al ruido.
Salvo los dos caseríos, los otros cuatro edificios preexistentes se encuentran además
en la actualidad alineados de forma inmediata ante la calzada de la carretera.
Los edificios preexistentes de ambos subámbitos no reúnen en consecuencia en la
actualidad los objetivos de calidad acústica (OCAs).
Las intervenciones que se proponen van a suponer un beneficio directo para estos
ciudadanos que, de acuerdo con la legislación de aplicación, tendrán derecho a su
realojo en viviendas adaptadas al Código Técnico de la Edificación, lo que redundará
también en un beneficio en términos acústicos indiscutible.
Así, el 100% de las personas que residen en los subámbitos “2.2 Elduaran Bekoa” y
“4.1 Malkorrenea-Eskuzarre” calificados como Zonas de Protección Acústica Especial
(ZPAE) verá mejorada sustancialmente su actual situación en materia de calidad
acústica, sin perjuicio de la mejora que se alcanzará cuando la Diputación Foral de
Gipuzkoa proceda a la ejecución de la variante viaria del municipio proyectada por el
Plan General, momento en el cual cabrá probablemente proceder a declarar el cese
del régimen aplicable a las zonas de protección acústica especial una vez alcanzados
los objetivos de calidad acústica.
Se trata de 20 personas que verán mejoradas sustancialmente sus condiciones de
habitabilidad y acústicas.
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No se establecen por otra parte prioridades en la concreción y puesta en marcha de
las medidas planteadas, previéndose que todas ellas se aborden conjuntamente con
ocasión de las intervenciones de renovación urbana que se plantean en cada
subámbito. Se procederá en consecuencia a la urbanización completa de cada
subámbito, instaurándose también en dicho momento la implantación de la limitación
de la velocidad máxima planteada.
Como resultado de todo ello la relación coste/beneficio ofrece un balance claramente
favorable de la situación que propone el Plan General frente a la situación actual, sin
costes extraordinarios, por otra parte.
g)

Programa de ejecución e implantación de las citadas medidas acústicas.
*

*

Ejecución e implantación de las medidas acústicas asociadas a la proyección y
ejecución de la urbanización pública prevista en los citados subámbitos:
-

A los efectos de la determinación, ejecución e implantación de dichos
programa y medidas, se ha de tener en cuenta que dichos subámbitos han
de ser objeto de tratamiento diferenciado.

-

El programa de ejecución de esas medidas será el que se determine en
cada caso en el marco de los proyectos urbanísticos a promover en
desarrollo de este Plan con el fin de proceder a la ejecución de la
ordenación propuesta (Programa de Actuación Urbanizadora, en el
supuesto de resultar necesario; proyectos de obras de urbanización; etc.).

-

Se prevé la formulación y aprobación de esos Programas simultáneamente
al desarrollo y ejecución de las propuestas de ordenación previstas en el
Plan General.

Ejecución e implantación de las medidas acústicas asociadas a la proyección y
ejecución de las nuevas edificaciones previstas:
-

Se procederá a la ejecución de esas medidas simultáneamente a la
ejecución de las propias edificaciones.

-

El plazo de elaboración de los correspondientes proyectos de edificación y
la solicitud de las consiguientes licencias municipales de construcción es el
establecido en las Normas Urbanísticas de este mismo Plan.
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P.G.O.U IBARRA
ESTUDIO IMPACTO ACÚSTICO
Junio 2018

h)

21

Desarrollo y concreción de las citadas medidas de urbanización.
El conjunto de las medidas acústicas antes mencionadas, asociadas a la proyección y
ejecución de la urbanización de los espacios públicos ordenados ha de ser objeto de
los correspondientes desarrollo y concreción (en todos sus frentes: técnico;
económico; de programación; responsabilidades de inversión y programación; etc.) en
los distintos proyectos urbanísticos a promover en desarrollo de este proyecto:
Programa de Actuación Urbanizadora, en el supuesto de resultar necesario;
proyectos de obras de urbanización; proyectos de equidistribución, en los supuestos
en los que resulten necesarios; proyectos de edificación, en los supuestos en los que
incidan en la indicada urbanización; etc.

i)

Plazo para la revisión de los Planes Zonales.
A los cinco años de la aprobación del Plan General se procederá a revisar los planes
zonales de los subámbitos “2.2 Elduaran Bekoa” y “4.1 Malkorrenea-Eskuzarre".
Se valorará en dicho contexto las medidas adoptadas por la Diputación Foral de
Gipuzkoa en razón de su competencia en materia de carreteras en la calle Euskal
Herria y, en particular, la situación en la que se encuentre la ejecución de la variante
viaria de Ibarra (continuación de la carretera GI-2130-A) prevista en el Plan General de
Ibarra, en el Plan Territorial Parcial de Tolosaldea aprobado provisionalmente por la
Diputación Foral de Gipuzkoa y en la red de carreteras forales.
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5. ERANSKINA.
Kutsagarriak izan daitezkeen jarduerak dituzten kokalekuak.
(IHOBEren inbentarioa)

PARCELA
26393
24862
24532
24531
24530
24528
24536
24194
24190
24202
24234
24232
24230
24227
24213
24236
24223
24222
24221
24220
24219
24218
24217
24215
24200
24354
24352
24350
24349
24347
26893
26894

CODIGO
20042-00002
20021-00023
20042-00003
20042-00004
20042-00005
20042-00006
20042-00007
20042-00008
20042-00009
20042-00010
20042-00011
20042-00012
20042-00013
20042-00014
20042-00015
20042-00016
20042-00017
20042-00018
20042-00019
20042-00020
20042-00021
20042-00022
20042-00023
20042-00024
20042-00025
20042-00026
20042-00027
20042-00028
20042-00029
20042-00030
20042-00031
20042-00032

MUNICIPIO
20042
20021
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042
20042

TIPO
V
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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6.ERANSKINA.

HAPOk euskararen erabileraren normalizazioan izango duen inpaktuaren ebaluazioa

EUSKARAREN ERABILERAREN NORMALIZAZIOAN
ERAGIN LINGUISTIKOAREN EBALUAZIOA
HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA
IBARRA
2017KO OTSAILA

1. SARRERA
Ibarrako Hiri Antolamendu Arauak erabat garatuta zeudenez, eta lurralde
antolamendua 2/2006 legera egokitu behar zenez, Ibarrako udalak Hiri
Antolamendurako Plan Orokor (HAPO aurrerantzean) berri bat egitea erabaki du.Plan
hori aurrera egiteko lan talde bat kontratatu eta lan talde horrek udalarekin batera
etorkizuneko Ibarra nolakoa izango den definitzen aritu dira. HAPOa definizio fase
behin behineko onarpen bezperatan dago.
2/2016 Legeak, Euskadiko Toki erakundeei buruzkoak, 7.7 artikuluan zera dio:
“Udalen eragin linguistikoan eragina izan dezaketen proiektu eta plangintzak
onesteko prozeduran, ekimen horiek euskararen erabileraren normalizazioari
dagokionez izan lezaketen inpaktua ebaluatuko da, eta ebaluazio horren emaitzen
arabera egoki irizten zaizkien neurriak proposatuko dira”.
Aipatu legeak eta artikuluak ez dute zehazten zer edo nola egin behar den ebaluazio
hori, beraz, ulertzen dugu udal bakoitzaren esku gelditzen dela ebaluaziorako erabiliko
duen metodologia eta prozedura.
Gauzak horrela, Ibarrako udalak Euskara Zerbitzuari HAPOaren ebaluazio bat egitea
eskatu dio. Horretarako, Euskara zerbitzuak eta Hirigintza arloak bat egin eta bien
artean ebaluazioa egiteari ekin dioten, eta ebaluazio hau da elkarlan horretatik
eratorritako ebaluazio txostena.
Azterketan besteak beste hauexek hartu ziren kontuan:
- Orain artean Ibarrak bizitako beste migrazioek ze eragin izan duten herrian
- Egun diseinatu nahi den HAPO zein eremutan izango duen eragina.
- Eremu horietan zein azpiegitura, ekipamendu, merkataritza gune eta abar
dauden.
- Zenbat etxebizitza eta zein motatakoak eraikiko diren.
- Eremu horietan neurtutako euskara erabilera zein den.
2. DATU OROKORRAK
Has gaitezen Ibarrari buruzko eta bere inguruneari buruzko hainbat datu ikusten:
2.1. KOKAPENA
Ibarra Uzturre mendiaren hego egian kokatzen da, Zelai ibaiak Oria ibaiarekin bat
egiten duen gunean. Bere azalera, 504 hektareakoa da. Herriak honako muga hauek
ditu: iparraldean Tolosa eta Villabona, hegoaldean Berrobi, Belauntza eta Leaburu,
mendebaldean Tolosa eta ekialdean Berastegi.
Ibarra Gipuzkoako Tolosaldeako eskualdean kokatzen da. Tolosaldea honako herriek
osatzen dute: Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta,
Asteasu, Baliarrain, Belauntza, Berastegi, Berrobi, Bidegoian, Elduain, Gaztelu,
Hernialde, Ibarra, Ikaztegieta, Irura, Larraul, Leaburu, Lizartza, Orendain, Orexa,
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Tolosa, Villabona, Zizurkil.
2.2. DATU DEMOGRAFIKOAK
2.2.1. Tolosaldea:
Tolosaldeak guztira 48.365 biztanle zituen 2015ean Eustaten datuen arabera.
2.2.2. Ibarra:
Udal datuen arabera, 2015eko urtarrilaren 1ean 4.215 biztanle zituen. Horietatik,
2.126 gizonezkoak eta 2.089 emakumezkoak.1
2.3. DATU SOZILINGUSTIKOAK
2.3.1. Tolosaldea:
Tolosaldean 2 urtetik gorako 43.909 biztanle zeuden 2006ean, eta horietatik
30.815 (%70,18) euskaldunak ziren, 7.536 (%17,16) ia euskaldunak eta 5.558
(%12,66) erdaldunak.
Beraz, Tolosaldea eskualde euskalduna dela esan dezakegu beldurrik gabe. Bere
indizea %78,76a delarik.
2.3.2. Ibarra:
Ibarra ere herri euskalduna dela esan dezakegu. 2006an 4.253 biztanle zituen eta
horietatik 2.687 (%65,76) euskalduna zen, 732 (%17,91) biztanle ia euskaldunak
ziren eta 667 biztanle (%16,32) erdaldunak ziren.
Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzako Herri Administrazioetan Hizkuntza
Normalizatzeko zuzendaritzak Ibarrako euskararen indizea V. Plangintzaldirako
(2013-2017) %74,72an ezarri zuen 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera.
Kale erabilerari dagokionez, Siadecok Udalaren eskariz 2016an egindako
neurketak erakusten du euskararen erabileraren indizea %54,2koa dela, hau da,
kalean behatu eta neurtutako hizkuntza gertaeren erdia baino pixkat gehixeago
euskaraz direla. 2
2.4. DATU SOZIOEKONOMIKOAK
Hauxek dira Eustat-en datu basearen arabera 2012an sektore ezberdinetako datuak:
2.4.1. Tolosaldea:
Nekazaritza, abeltzaintza, arrantza
1
2

%1,2

Eustat.
Siadeco, Euskara Mintzatuaren erabilera errealaren neurketa Ibarrako leku publikoetan, 2016.
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Industria eta energia
Eraikuntza
Zerbitzuak

%41,2
%8,4
%49,3

2.4.2. Ibarran:
Nekazaritza, abeltzaintza, arrantza
Industria eta energia
Eraikuntza
Zerbitzuak

%0,8
%41,05
%4,0
%53,8

Beraz, datu hauetan ikusi daitekeen moduan, herrian nagusi den sektorea zerbitzuena
da, %53,8arekin.

3. PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA
3.1. HELBURUAK
Honako helburuak ditu 2017-2025rako diseinatutako HAPOAK:
1. Hiri Antolamendu Plan Berriak biztanleriaren ezaugarriak mantentzeko helburua du.
Bertakoen beharrei erantzun nahi die HAPOak, herriaren erdian dauden espazioak
hiritartuz.
Bizitoki eskaintza berriari esker bertako biztanleak eta bereziki gazteak herrian
geratzeko aukera izango dute. Proiektuak ez du helburu turistikorik, ez bigarren
etxebizitza eskaintza bultzatzeko asmorik, errenta erdiko langileei zuzenduriko
eskaintza nahi du izan, horretarako etxebizitzen tipologia eta altuera mantendu
egiten da.
2. Biztanle kopuru eta ezaugarriak mantentzeko helburua du.
Azken hamabost urteetan 4.300 biztanle inguru ditu Ibarrak eta egoera hori
mantentzea aurreikusten du Plan Orokorrak. 2025 urterako 4.400 biztanle. Urteko
hazkunde metagarria % 0,23koa izango litzatekeelarik.
Biztanleriaren kopurua mantenduta ere ahalegin handia egin beharko da
bertakoentzat eskaintza egoteko izan ere azken urteetan atzerritarrek bete dituzte
hutsik geratzen ziren etxeak.
Horretarako etxebizitza berriak eta ekintza anitzetarako hiritarturiko espazio
erakargarriak behar dira
3. Biztanle dentsitatea herrian barrena zabaldu.
Ibarraren ezaugarrietako bat dentsitate altua da eta horrek ahalbidetu du pertsonen
arteko elkarguneak sortzea.
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Lur azalera txikian etxe asko dago eta herritar gehienak Euskal Herria kalean
(Txumitxaraino) eta San Bartolome plaza inguruan elkartzen dira.
HAPOak gizarte ohitura horiek bereganatu ditu eta gizarte bizitza gehien egiten den
zonaldeetan espazio libreak eta etxebizitza berriak tartekatu nahi ditu herriari lotura
emanez.
Ez du dispertsiorik bultzatzen, aldiz, herriaren erdian dauden hutsuneak betez eta
bertan espazio libreak bultzatuz
4. Herriari gune gehiago ematea.
Herrian hamaika elkarte daude eta urtean zehar ekintza asko antolatzen dira.
Herriak duen tamaina kontuan harturik dituen ekipamenduak ez dira gutxi, baina
eraberritzen joan beharko dira funtzionalagoak izateko.
Zonalde ezberdinen oreka lortzeko ekintza ezberdinak bultzatu beharko dira izan
ere Euskal Herria kalean Txumitxaraino merkataritza, hostalaritza eta zerbitzuak
kontzentratzen diren bitartean eta San Bartolome Plaza, Ikastola eta Kiroldegian
arratsaldez eta jai egunetan hamaika ekintza antolatzen diren bitartean Emeterio,
Azkue, Argindegi eta Guridi lo hiri aparte geratzen dira.
3.2. ORDENAZIO ALDAKETA NABARMENAK
Diseinatu berri den HAPOak bi eremutan eragingo du nagusiki: herriaren
mendebaldean eta herriaren ekialdean. Bi eremuetako eragina ez da bera izango,
mendebaldean txikiagoa izango delarik. Gatozen bakoitza pixkanaka aztertzera.
3.2.1. MENDEBALDEA
Ondorengo zonaldeak aurkitzen dira Ibarrako mendebaldean:
 Emeterio Arrese- San Inazio
 Euskal Herria Beheko bide
 Gaiarre Argindegi
Tolosa hirigunearen gertutasuna nabarmena da eta Ibarrako taberna, denda eta
zerbitzu pribatu gehien eskaintzen den egoitza eremua da.
Gehienak Euskal Herria kalearen inguruan daude eta bertan dauden zerbitzu
publikoen artean osasun zentroa eta gazteentzako bizitokiak daude.
Zelai errekaren hegoaldean aldiz San Inazio auzoa dago eta bertan zahar etxea,
Ibarrako bi haur eskolak (Kukumiku eta Uzturpe Ikastolarena) eta Emeterioko parkeak
dira elementu aipagarrienak.
Bizitza kalitateari dagokionez zarata maila oso altua da. Parte hartze saioetan egoera
ondo deskribatzen duen espresioa aipatu zuten herritarrek: “el tubo” gisa izendatu
zuten herritarrek Euskal Herria kalearen 1 zenbakitik Txumitxaraino doan tartea.
Aparkatzea zaila izaten da karga-deskarga dagoenean edo egunaren azken zatian,
aparkatzeko leku eskasia dagoelako.
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Berdegune eta egonaldirako plaza edo espazio lasaiak falta dira.
Eremu guzti honen garapen nabarmenena 1965-1990 urteetan izan zen eta bertara
bizitzera etorri ziren bereziki 1960 eta 1975 urte bitartean Ibarrara Espainiatik
etorritako biztanle gehienak. Ibarrak 1960 urtean 1541 biztanle zituen eta 1975 urtean
4.037 kopurura igo zen. Urte haietako biztanleri kopuru gehiena zonalde honetara
bizitzera etorri zen.
Ingurune honetan plan orokorrak bi aktuazio jasotzen ditu. Ondoren eremu horien
helburu eta eraginen azterketa egiten da:
3.2.1.A. BEHEKO BIDE PARKEA. Azalera: 3.005 m2
Eremu honen helburu nagusia Zelai errekaren ondoan berdegune lasaia lortzea da
Tolosako Zumardi haundiri jarraipena emanez eta Beheko bide kalean aldera
aparkaleku berri batzuk sortuz.

DAGOEN ORDENAZIOA
Etxebizitza kopurua: 0
Eremuaren espazio librearen erabilera: Ez dago. Pribatua, baratzak.
ORDENAZIO BERRIA
Etxebizitza kopurua: 0
Eremuaren espazio librearen erabilera: parkea.
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Mugikortasuna: Eremu honen garapenak erreka ondoan oinezkoentzat eta
txirrindularientzat paseoa ahalbidetuko du, Tolosako Zumardi haundi parkeari Ibarran
erreka ondoko paseoan jarraipena emanez.
Ekipamenduak: Ez da ekipamendu publikoetarako erreserba berezirik egiten.
Bizi kalitatea: Inguruko herritarren bizi maila hobetuko du aisialdirako eta
egonaldietarako berdegune lasaia eskaintzen duelako errekaren ondoan eta elkargune
lasaia bihurtu daitekeelako.
Azpiegiturak: Inguruko aparkaleku eskaerari erantzuteko aparkaleku batzuk sortuko
dira kalearen ondoan
Garapena noizko: 8 urte.

3.2.1. GURUTZEAGA
Eremu honen helburu nagusia Apattaerreka kalea eta Emeterio Arrese kaleak lotu eta
Leaburuko bidearekin loturak hobetzea da. Eraikin berriak ahalbidetuko du bi kaleen
artean dagoen altuera ezberdina berdintzea. Azkenik, etxebizitza eskaintza handitu
eta bertan dagoen Gurutzeaga bera eraberritzea ere du helburu.

Azalera: 4.283 m2
DAGOEN ORDENAZIOA.
Etxebizitza kopurua: 3
Etxebizitza tipologia: 3 Baserri
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Eremuaren espazio librearen erabilera: Pribatua, baratzak.
Behe oinen erabilera: Pribatua / Biltegiak eta etxeko sarrera.

ORDENAZIO BERRIA
Etxebizitza kopurua: 36 etxebizitza (horietatik 1 ordezkatzeko)
Etxebizitza tipologia: 10 gizarte-babesekoak, 6 tasatu, 20 libre.
Eraikuntza mota: 5 solairutako (PB+4+A) 75m luzerako etxebizitza blokea. Sestra
azpian garajea. Behe oinetan etxebizitzak
Eremuaren espazio librearen erabilera: Publikoa. Oinezkoentzako espaloia,
aparkalekuak.
Mugikortasuna: Apatta erreka eta Emeterio Arrese kaleak lotuko dituen errepide berri
bat sortuko du.
Ekipamenduak Ez da ekipamendu publikoetarako erreserba berezirik egiten.
Bizi kalitatea: Inguruko herritarren bizi maila hobetuko du aisialdirako eta
egonaldietarako berdegune lasaia eskaintzen duelako errekaren ondoan eta elkargune
lasaia bihurtu daitekeelako.
Ekonomia: Eraikin berrien behe oinetan taberna, jatetxe edo merkataritza-guneren
bat ireki ahal izango da, baina ez da aurreikusten Euskal Herria kalean dagoen
jarduera maila igoko duenik. Inguruko jardueren konzentrazioa maila altua jaitsi lezake
horrek dakarzkin bizitza kalitate hobekuntzekin.
Azpiegiturak: Inguruko aparkaleku eskaerari erantzuteko sestra azpian sortuko den
aparkaleku handia.
Garapena noizko: Lehen lau urteko epealdian garatzea aurreikusten da. Fase bakar
batean garatzea planteatzen da.

3.2.2. EKIALDEA
Ondorengo zonaldeak aurkitzen dira Ibarrako ekialdean:





Guridi
Uzturre Eguzkialde
San Bartolome, herriko plaza
Azkue
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Ibarraren gune historikoa bertan dago, San Bartolome plaza inguruan. Bertan ere
ekipamendu nagusiak daude, ikastola, kiroldegia, udaletxea, ekintza anitzetako lokal
publikoak, gaztetxea,…
Hala ere, higiezin gehienak berriak dira baina beraien arteko lotura ez da oso egokia,
ez ibilgailuez oinezkoentzat. Bereziki aipagarria izan daiteke azken 20 urteetan egin
zen Azkue auzoa, bertara etorri baitziren eskualdeko gazte asko garai hartan egin zen
babes ofizialeko eskaintzarengatik.
Bizitza kalitateari dagokionez zarata maila baxua da eta lasai bizitzeko eremua da.
Guridi auzoa herriaren goialdean egonik higikortasun arazoak ditu. Ikastolaren
kokapena ere ez da egokiena.
Aparkalekuen falta egunaren azken zatian nabarmena da.
Berdegune edo espazio lasaiak faltan dira, dena San Bartolome plazan kontzentratzen
baita.
Ingurune honetan plan orokorrak hiru aktuazio jasotzen ditu. Ondoren eremu horien
helburu eta eraginen azterketa egiten da:
3.2.2.A ESKUXARE MALKORRANE
Eremu honen helburu nagusia Euskal Herria kale ondoan egoera txarrean dauden 5
eraikin ordezkatzea da, oinezkoen bideari zabalera emanez eta Guridi auzora joateko
eskailera berriak eginez. Bestalde, iparraldean aparkaleku ireki berria egitea proposatu
da.

9

Azalera: 4.925 m2
DAGOEN ORDENAZIOA
Etxebizitza kopurua: 14
Etxebizitza tipologia: Bi Baserri eta 5 solairuko hiru eraikin.
Eremuaren espazio librearen erabilera: Pribatua, baratzak.
Behe oinen erabilera: Taberna bat, Biltegiak, baserriei loturiko erabilerak

ORDENAZIO BERRIA
Etxebizitza kopurua: 72 etxebizitza (horietatik 14 daudenak ordezkatzeko)
Etxebizitza tipologia: 14 gizarte-babesekoak, 8 tasatu, 36 libre.
Eraikuntza mota: 5 gehi atiko-ko altuera izango duten 2 bloke. Sestra azpian
garajeak Behe oinean, 3. sektoreko erabilerak (komertzioa, taberna,…).
Eremuaren espazio librearen erabilera: Aparkaleku Publikoa / espaloia
Mugikortasuna: Ez du errepide berririk sortzen. Euskal Herria kalearen jarraipena
oinezkoentzat hobetuko da. Euskal Herria kaletik Guridira igotzeko hobekuntzak
egongo dira eskailera berriei esker.
Ekipamenduak: Ez da ekipamendu publikoetarako erreserba berezirik egiten. Hala
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ere, eraikin batean udal ekipamendurako lokalen bat behar izanez gero, udalak aukera
izango du lagapen bidez jasotako eraikigarritasuna horretarako erabiltzea.
Bizi kalitatea: Herriaren argazkia hobetuko da, nabarmena baita eraikin horien
desegokitasuna. Etorkinak eta baserritar zaharrak dira gaur egun bertan bizi direnak.
Ekonomia: Eraikin berrien behe oinetan taberna, jatetxe edo merkataritza-guneren
bat ireki ahal izango da, baina ez da aurreikusten aldaketa nabarmenik ekar
lezakeenik.
Azpiegitura: Inguruko aparkaleku eskaerari erantzuteko aparkalekua
Garapena noizko: Lehen lau urteko epealdian garatzea aurreikusten da.
3.2.2.B. IBATEGI
Eremu honen helburu nagusia zelai errekaren ondoan berdegune lasaia lortzea da
San Bartolome plaza errekaren beste aldearekin elkartuz zubi berri bat eraikiz.

Azalera: 9.667m2
DAGOEN ORDENAZIOA
Etxebizitza kopurua: 3
Dagoen etxebizitza tipologia: Baserri bat
Eremuaren espazio librearen erabilera: Pribatua, baratzak.
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Behe oinen erabilera: Pribatua / Biltegiak eta etxeko sarrera.

ORDENAZIO BERRIA
Etxebizitza kopurua: 118 etxebizitza (horietatik 3 daudenak ordezkatzeko)
Etxebizitza tipologia: 38 Babes sozialekoak, 22 tasatu, 55 libre
Eraikuntza mota: 5 alturako blokeak. Sestra azpian garajea. Behe oinetan 3.
Sektorerako erabilerak edo etxebizitzak. Plan Bereziak zehaztuko du blokeen
konfigurazio geometrikoa.
Eremuaren espazio librearen erabilera: Publikoa/ parkea.
Mugikortasuna: Eremu honen garapenak erreka ondoan oinezkoentzat eta
txirrindularientzat paseoa ahalbidetuko du. Ez du errepide berririk sortzen.
Ekipamenduak: Ez da ekipamendu publikoetarako erreserba berezirik egiten. Hala
ere, eraikin batean udal ekipamendurako lokalen bat behar izanez gero, udalak aukera
izango du lagapen bidez jasotako eraikigarritasuna horretarako erabiltzea.
Bizi kalitatea: Inguruko herritarren bizi maila hobetuko du aisialdirako eta
egonaldietarako berdegune lasaia eskaintzen duelako errekaren ondoan eta elkargune
lasaia bihurtu daitekeelako.
Sortzen den parke berria San Bartolome plazarengandik oso gertu dago eta haren
zabaltzea ahalbidetuko du. Plan berezian zehaztuko parkearen definizioa eta helburua
(haur parkea, landare asko edo gutxi, helduentzat pentsatutako altzariak,
koriletarako…) San Bartolome plazaren osagarri izateko.
Ekonomia: Eraikin berrien behe oinetan taberna, jatetxe edo merkatalguneren bat
ireki ahal izango da.
Azpiegiturak: Zubi berria.
Garapena noizko: Bigarren lau urteko epealdian garatzea aurreikusten da.
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3.2.3.C. ZALDUNE

Azalera: 7.450 m2(t)
DAGOEN ORDENAZIOA
Etxebizitza kopurua: 3
Dagoen etxebizitza tipologia: Etxebizitza bloke bat.
Eremuaren espazio librearen erabilera: Pribatua, baratzak.
Behe oinen erabilera: Pribatua / Biltegiak eta etxeko sarrera.

ORDENAZIO BERRIA
Etxebizitza kopurua: 102 etxebizitza (horietatik 3 daudenak ordezkatzeko)
Etxebizitza tipologia: 32 Babes sozialekoak, 18 tasatu, 49 libre
Eraikuntza mota: 5 altuarako blokeak. Sestra azpian garajea. Behe oinetan 3.
Sektorerako erabilerak edo etxebizitzak. Plan Bereziak zehaztuko du eremuaren
konfigurazio geometrikoa.
Eremuaren espazio librearen erabilera: Espazio publiko hiritarra (espacio publico
urbano). Errekaren ondoan oinezkoen paseoa eta blokeen artean sortuko den
plazatxoan oinezkoak lasai egoteko aukera egongo da kotxeentzako sarrera
debekatuta.
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Mugikortasuna: Eremu honen garapenak erreka ondoan oinezkoentzat eta
txirrindularientzat paseoa ahalbidetuko du. Ez du errepide berririk sortzen.
Ekipamenduak: ekipamenduetarako orube bat (16x40 m2/ solairuko) antolatu du
planak eremu honetan. Okupatuko duen azalerarengatik gaur egungo kultur etxearen
bikoitza da. Ekipamendu horren helburua ez dago zehaztua.
Bizi kalitatea: Azkue auzoa eta San Bartolome plaza inguruko etxeak lotuko ditu
eremu honek. Errepide berririk sortzen ez denez, lehentasuna oinezkoentzat izango
da.
Ekonomia: Eraikin berrien behe oinetan taberna, jatetxe edo merkatalguneren bat
ireki ahal izango da.
Garapena noizko: Bigarren sei urteko epealdian garatzea aurreikusten da.

4. EBALUAZIO-PROZESUA
Ebaluazio hau egiteko ez dugu metodologia zientifikorik erabili. Ibarrak urteen joanetorrian izandako beste hainbat migrazioek herrian zein ondorio izan duten hartu dugu
kontuan nagusiki. Horretaz gain, kontuan hartu ditugu ere HAPOK eragingo dituen
gunean eta horien inguruan dauden azpiegitura, merkataritza-gune eta abar.
Horretaz gain, Hirigintza arloak eta euskara zerbitzuak elkarrekin lan egiten dute
batetik, Planaren nondik norakoak ondo ulertu ahal izateko eta bestetik, Ibarrako
euskararen erabileraren errealitatea zein den eragin guneekin uztartzeko. Eta horrek
lagundu du txosten hau egiten.
5. ERAGIN LINGUISTIKOA
Ibarrako udalak aurreikusi duen HAPOaren helburu nagusia da herriko gazteak herrian
bizitzen gera daitezela.
Azken 6 urteetan ez da etxebizitza berririk egiteko lizentziarik eman eta ez dago
etxebizitza berriak egiteko lurzorurik, horrek eragin du urteen joan-etorrian herriko
gazteak eskualdeko beste herrietara bizitzera joatea. Jende gazte honen irteerak udal
agintariak eta herritarrak kezkaturik dauzka eta horri konponbidea eman nahian HAPO
berri hau diseinatzeari ekin diote.
HAPO honek ez du bilatzen etxebizitza parkea modu esponentzialean handitzea eta
bertara edozein etortzera gonbidatzea. Aitzitik, bilatzen duena da bertan dagoena
bertan geratzea, bide batez herriak bere nortasuna mantentzen duelarik.
Horren adierazle da HAPO honen ondorioz, biztanleria kopuruaren handitze txikia.
Hau da, egun Ibarran 4.300 biztanle bizi baldin badira, HAPOA bere osotasunean
aplikatuz gero, 4.400 biztanle izango lituzke herriak, hau da, 100 biztanle gehiago,
besterik ez. Datu honek agerian uzten du HAPOaren helburua zein den eta zer lortu
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nahi duen.
HAPOa egingo ez bagenu etxebizitza erostekotan dauden gazte helduek herritik alde
egingo lukete, eta Udalak egindako euskararen erabileraren azken neurketak
erakusten du 24 eta 40 bitarteko gazte-helduak direla euskara gehien erabiltzen
dutenak, behatutako elkarrizketen %63,5 euskarakoa baitzen. Beraz, etxebizitza
erosteko unean dauden euskara erabiltzen duten gazteak herritik alde egiten uzten
badugu, herri erdaldunago bat izango dugu, eta horrek bai eragin negatiboa izango
lukeela.
Esan bezala, biztanleria handitzea ez da oso handia izango eta ziur gaude bertaratzen
dena ez dela oso urrutikoa izango. Kanpotik etorritako biztanle asko eskualdekoak
izango direla aurreikusten dugu.
Ibarrara bizitzera etortzea nahita egindako hautu bat da, hau da, Ibarra ez da
turistikoki leku erakargarria, dentsitate handiko herria da, baratzeek erditik banatzen
dute, zerbitzuak dira nagusi (%53,8)3. Beraz, Ibarrara bereziki etorri behar da,
bertakoa edo ingurukoa ez bada. Ibarra erakargarria da bertakoentzat eta eskualdean
bizi nahi duenarentzat.
Gauzak horrela, eta eskualdeko jendearentzat erakargarri izan daitekeelakoan,
kontuan hartu behar dugu Ibarra Tolosaldean dagoela eta Tolosaldea dela eskualde
euskaldunenetako bat. Datuek erakusten duten moduan, Tolosaldeko biztanleen
%70,984 euskalduna da. Horretaz gain, nagusi den hezkuntza eredua D eredua da
matrikulazioen %93,2arekin. Beraz, esan genezake Ibarrara etor daitezkeen 100
biztanle horietatik asko Tolosaldeakoak direla, eta beraz, datu soziolinguistikoak
kontuan harturik etorriko diren horiek gehiengo batean euskaldunak izango direla.
Egia da, eta ezin dugu ahaztu, etxebizitza mota ezberdinak eraikiko direla (babes
ofizialekoak, tasatuak eta libreak) eta horrek ateak irekitzen dituela, eta horrek
euskaldunak ez direnak erakar ditzakeela. Baina, esan bezala oso etxebizitza kopuru
txikia izango da erdaldunen esku gera daitekeena, eta hori horrela bada, neurri
zuzentzaileak har ditzakegu.
Honetaz guztiaz gain, kontuan hartu behar dugu HAPOan egingo diren jarduketak
denboran oso mailakatuak izango direla, hau da, ez direla bat batekoak izango, egun
batetik besterakoak, beraz, ez da espero jende uholde handia etorriko denik bat
batean. Horrek ere lagundu egiten du eragina ez dadin oso bat batekoa eta oso
handia izan. Biztanle berriak era mailakatuan etortzeak balizko eragina ebaluatu eta
unean uneko neurri zuzentzaileak jartzen lagunduko digu.
Kontuan hartu behar dugu ere, HAPOaren ondorioz planteatzen ari garen jende
etorrera ez dela izango Ibarrak izan duen bakarra. Izan ere, etxebizitza gehienak
1970-2000 urte bitartean egin ziren. Horretaz gain, 1900. urtean Ibarrak 725 biztanle
zituen eta 2016 4.200 ditu, horrek suposatzen du jende asko etorri dela Ibarrara eta
bertako euskararen erabilerak ez du aldaketa esanguratsurik jasan, aipatu dugun
3
4

Eustat, 2012ko datuak
Eustat, 2011ko datuak.
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bezala, indizea oso altua duelarik egun, euskararen arnasgune bilakatuz. Gainera,
migrazio handiko garai hartan ez zeuden egun euskarara gerturatzeko adina
mekanismo (ez zegoen D ereduko hezkuntzarik, euskaltegirik, …), eta erdal hiztun
horiek geureganatzeko zailtasun handiagoak zeudela, baina hala ere, euskara
mantendu eta sendotzeko moduan izan zen.
Egun Ibarrak etor daitezkeen horiek modu euskaldunean bereganatzeko gaitasuna du.
Uzturpe ikastola herriko ikastetxe bakarra da eta D eredukoa gainera. Ibarrako neskamutilen %70k, izen ematen du gutxi gorabehera bertan. Horretaz gain, herrian badira
bi haur eskola, 0-2 urtekoa Udalarena dena (nahiz Partzuergoak kudeatzen duen) eta
2-3 urtekoa hori Uzturpe Ikastolak kudeatzen duela.
0-2 urtekoen artean %80 ibarrako haur eskolara doaz eta horietatik %70 Uzturpe
ikastolak kudeatzen duen 2-3 urtekora. Beraz, D ereduan Ibarrako haurren %80 ditugu
eskolarizatuak. Hortaz, etortzen diren berriak ere bertan eskolarizatuko direla
aurreikusten dugu, eta horrekin bermatzen da euskararen erabilerak haurrengan ez
duela inolako kalte handirik jasango.
Horretaz gain, Uzturpe Ikastolak herrian hazi eta heztea du helburu eta berak nahi
duena da bertakoak bertan heztea eta bizitzea, ez daitezela beste nonbaitera joan
bere eskola orduz kanpo. Horretarako, ekintzak egiten dituzte neska-mutilek herria eta
herriko ohiturak ezagutu ditzaten.
Honen guztiaren adibide dugu Ibarran egin zen azken eraikin promozioa: Azkue
auzokoa. Bertara, Ibarrakoak ez ezik Ibarratik kanpokoak etorri ziren, asko
Tolosakoak, eta horrek ez zuen eragin negatiborik izan euskararen erabileran. Are
gehiago, auzoko neska-mutil gehienek Uzturpe Ikastolan izen eman zuten eta bertan
jarraitzen dute bere eskolarizazioa.
Ibarrarako diseinatutako planak ez du udala promotore gisa eta horrek azken finean,
eragin zuzena du planaren garapenean. Izan ere, lur jabeak dira erabakitzen dutenak
zenbat etxebizitza, zenbat denboran, eta abar. Gauzak horrela, gerta daiteke urteen
joan-etorrian plan honetan bertan aurreikusten diren jarduketetatik bat bera ere ez
gauzatzea, edo aurreikusitakoa baino garapen gutxiago izatea.
Beraz, ezin dezakegu zirt edo zart batean Planaren negatibotasuna edo
positibotasuna datu matematikoekin ebaluatu, izan ere, lur-jabeek ez badute garatzen
HAPOan aurreikusitakoa gerta liteke 10 urte barru egungo egoera baino okerrago
batean egotea, eta orduan bai hartu beharko genituzkeela neurri zuzentzaile
zorrotzagoak.
16. ONDORIOAK
1. Hiri Antolamendurako Plan orokorrak egun herritik alde egiten duten gazteak herrian
geratzea bilatzen du. Horrek bermatzen du 24 eta 40 urte bitarteko gazte-helduak
Ibarran bizitzen gelditzeko aukera izango dutela, orain ez bezala.
2. 24 eta 40 urte bitarteko gazte-helduak dira Ibarran egindako euskararen erabilera
neurketa errealean behatutakoetatik euskaraz aritu direnen ehuneko handiena
16

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA DE IBARRA EN LA NORMALIZACIÓN DEL USO DEL
ESUKERA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE IBARRA
2017KO OTSAILA

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN REALIZADA
1. El Plan General de Ordenación Urbana busca que esos jóvenes que se marchan
ahora del pueblo en un futuro no tengan que hacer y se queda quedar en Ibarra a vivir.
Esa finalidad garantizaría que los jóvenes-adultos de entre 24 y 40 año se quedaran en
el municipio, cosa que no ocurre ahora.
2. Los jóvenes adultos de entre 24 y 40 años son los que en las recientes encuestas de
uso real del euskera en Ibarra los que más uso de la lengua realizan con un 63,5 %. Por
lo tanto si PGOU consiguiera que esos jóvenes adultos no abandonaran el municipio
conseguiríamos mantener en él a aquellos que más uso hacen del euskera.
3. No se prevé que vaya a aumentar mucho el número de habitantes de Ibarra que
como consecuencia de la aplicación del PGOU, ya que según se calcula la ciudadanía se
ampliaría en 100 habitantes más.
4. Esa ampliación de la ciudadanía se realizaría de forma escalonada. Las viviendas no
se van a construir de un día para otro. Se van a construir de forma escalonada y
siempre en base a las necesidades de los dueños de las tierras. Por lo tanto, el flujo
migratorio no va a ser grande e incontrolable, y podremos controlar la consecuencia
que ese flujo tendría en el euskera mediante medidas correctoras puntuales. Esas
medidas se introducirían en los planes especiales de cada área una vez los hubiera
analizado el Servicio de Euskera.
5. Las condiciones de Ibarra no lo hacen atractivo para un gran flujo migratorio. Es por
ello, que el PGOU es atractivo para aquellas personas que quieren vivir en el pueblo o
en la comarca. Por lo tanto, la gente que venga de fuera de Ibarra será en su mayoría
de la comarca.
6. Tolosaldea es una comarca euskaldun (%78,76) y el modelo lingüístico mayoritario
que se imparte en los colegios es el modelo D (93,2%). Por lo tanto, la migración que
pueda venir de la comarca será en su mayoría euskaldun.
7. Ibarra tiene la capacidad de absorber la migración de forma euskaldun. Tiene
centros de enseñanza en modelo D, los cuales se esfuerzan en impulsar la educación
allá donde se crezca, en el mismo entorno donde estudian. Los centros de enseñanza
se deberán de reforzar para asumir el movimiento migratorio que venga en el futuro.
8. Si el plan se desarrolla íntegramente, Ibarra recuperará su carácter

9. Todo plan tiene un resquicio que deja paso a aquello que no esperamos. Es por ello,
que el Ayuntamiento deberá reforzar diversas ámbitos, tramos de edad y agentes
sociales para puedan hacer frente a esos imprevistos y puedan ayudar a integrarse de
forma euskaldun a aquellos posibles inmigrantes castellanoparlantes. Para ello se
podrán utilizar subvenciones cartelería en euskera y demás. Afortunadamente, la
migración de ciudadanos se realizará de forma escalonada y ello nos ayudará a poner
medidas correctoras puntuales.
10. Aunque se pongan medidas para los futuros habitantes de Ibarra, el Servicio de
euskera no debe olvidar a los vascos parlantes de hoy en día y el uso que ellos hacen
del euskera. Si el servicio de euskera quiere que las migraciones futuras tengan el
menor impacto posible en el pueblo, deberá reforzar la situación actual y deberá
impulsar el uso de la lengua. Y así cualquier migración castellano parlante se
encontrará un pueblo euskaldun fuerte.
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I.-

XEDEA.

Memoria honen xedea, batetik, gutxieneko eta gehieneko hirigintza-eraikigarritasuna arautzeko
estandarrak betetzen direla justifikatzea da eta, bestetik, dokumentuko proposamena indarreko
lurralde-plangintzara egokitzen dela, Ibarrako Hiri Antolamenduko Plan Orokorrerako egiten den
proposamenari dagokionez.
II.- II.- GUTXIENEKO
ETA
GEHIENEKO
HIRIGINTZA-ERAIKIGARRITASUNA
ARAUTZEKO MUGAK BETETZEARI BURUZKO JUSTIFIKAZIOA.
Ekainaren 30eko 2/2206 Legean (77.5 artikulua) eta 15/2008 Dekretuan (15. artikulua)
xedatutakoaren arabera, lurzoru hiritar nahiz urbanizagarrietan, bizitegitarako nahiz
industriarakoetan aplikatu beharreko gehieneko eta gutxieneko eraikigarritasunak xedatu dira
Plan Orokorrak eratzeko orduan.
Eremu bakoitzari dagozkion Hirigintza Arau Partikularretan jasotako proposamenen azterketa
xehatuan ikus daitekeen bezala, bizitegi-lurzorurako aurreikusitako jarduketa integratuei
dagozkien garapen berrietarako proposatutako sestra gaineko (s.g.) eremu-eraikigarritasunek
2
2
2
2
ez dute gainditzen hiri-lurrean baimendutako gehienekoa (2,3 m (t)/m ). Bestalde, 0.4 m (t)/m ko baimendutako gutxienekoaren gainetik kokatzen dira denak.
Ondorengo taulan garatu ahal izateko jarduketa integratuen xede izango diren bizitegieremuetan proposatutako eraikigarritasunen berariazko aipamena egingo da.
HAPOk berariaz mugatutako edo
mugatu gabeko Jarduketa Integratuen
xede diren bizitegi-garapen berriak

Eremuko bizitegiazalera
2

(m (s))

s.g.-ko
eraikigarritasun
antolatua

Eraikigarritasunratioa

(m (t))

2

m2(t)/m2(s)

A.I. 1.1 Gurutzeaga

4.058

3.240 (1)

0,79 (1)

A.I. 4.1 Malkorrenea-Eskuzarre

3.540

6.226

1,76

5.2 azpieremua Ibategi

7.335

10.530

1,44

6.1 azpieremua Zaldune

7.924

9.310

1,18

Oharra (1): Hemen ez da zenbatu erabilera lagungarrietarako eraikigarritasuna.
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Halaber, industria-lurzoruetan, garapen berriak direla eta, eremu bakoitzaren % 30 gutxienez
lursail pribatiboekin bat etortzea aurreikusten da, baina gutxieneko hori gainditu egingo da
Apatterrekako eremuan, Mendebaldeko Apatterreka 13.1 azpieremuaren antolamendu
xehaturako aurreikusitako Plan Berezia idazten denean.
Beraz, betetzen dira zentzu horretan xedatutako lege-eskakizunak.

III.- PROPOSAMENA INDARREKO LURRALDE-PLANGINTZARA EGOKITZEARI BURUZKO
JUSTIFIKAZIOA.
Diseinatutako Plan Orokorra Euskal
Gidalerroen (LAG) zehaztapenetara
komunikazio-azpiegiturak errespetatuz,
ingurunetik kanpoko bizitegi-eraikuntza
artean.

Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduaren
egokitzen da, beroriek proposatutako oinarrizko
eta lehendik dagoen edo proposatzen den hiriautonomo berriak debekatuz, beste neurri batzuen

LAGetara ere doitzen da bizitegi-garapen berriak kuantifikatzeari dagokionez, dokumentuan
deskribatu den bezala eta dokumentuaren txostenaren testuinguruan Eusko Jaurlaritzaren
EHLAB-ek egindako txostenetan berresten den bezala.
Tolosaldeko Eremu Funtzionalak ez du behin betiko onartutako Lurralde Zatiko Planik. Hala
ere, Plan Orokor honek kontuan hartzen ditu aplikazioko epemugan, izapidetzen ari den
Lurralde Planaren zehaztapenak. Besteak beste, Ibarrako saihesbideak Berastegirantz
jarraitzeko proposamena jasotzen du.

Bestalde, Plan Orokorra udalerrian eragina duten Lurraldearen Arloko Planen zehaztapenen
arabera idatzi da.
Horren guztiaren arabera, Ibarrako Plan Orokorra aplikatu beharreko lurralde-plangintzara
egokitzen dela esan daiteke.

Donostian, 2018ko uztailean

SANTIAGO PEÑALBA

MANU ARRUABARRENA

MIKEL IRIONDO
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I.-

PLANEKO HELBURU ESTRATEGIKOEN ETA HELBURU HORIEK LORTZEKO
KONTUAN HARTUTAKO IRTENBIDEEN DESKRIBAPENA.

Ibarrako udalak 2004ko urtarrilaren 14ko osoko bilkuraren ebazpenaren bitartez plangintzako
Arau Subsidiarioak berrikusteko lanei ekitea erabaki zuen, Gipuzkoako Foru Aldundiak 1991ko
otsailaren 5ean hartutako ebazpenaren bitartez onartutakoak, zegokion prozesua abian jarrita.
Xede horretarako, udaleko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra idatzi da.
Ingurumen-ebaluazioari buruzko 21/2013 Legean, abenduaren 9koan, EAEko ingurumena
babesteko 3/1998 Lege orokorrean, otsailaren 27koan, eta horiek garatzen dituzten
zehaztapenetan jasotakoaren arabera, Hiri Antolamenduko Plan Orokorrek -aurrerantzean
HAPO- ingurumen-ebaluazioaren prozedura bete behar dute nahitaez.
Testuinguru horretan, dokumentu honek osatzen du HAPOren ingurumen-azterketa
estrategikoa, edo ingurumen-inpaktuaren ebaluazio bateratuaren azterketa, eta jarraipena
ematen dio 2004an hasitako berrikuspen-prozedurari. Lehen izena indarrean dagoen 2013ko
estatuaren legetik dator eta bigarrena 183/2003 Dekretuan xedatutakotik, horren indarraldian
hasi baita abian jarritako prozesua; hori guztia, 9/2006 Legea indarrean sartzean gauzatutako
aldaketaren ondoriozko Ingurumen Jasangarritasunaren Txostena izenarekin bat etortzea
baztertu gabe.
HAPOren berrikuspen-prozesuari dagokionez, aurrekari gisa adierazten da 2005eko
abenduaren 29an nahitaezko ingurumen-inpaktuaren aurretiko txostena egin zela, eta
prozesuak, harrezkero, bere ingurumen-ebaluazio estrategikoa ere izan duela, eta baita
ingurumen-inpaktuaren ebaluazio bateratuaren azterlana ere Haginpe, S.L. enpresak
egindakoa, Reyes Monfort biologoarekin lankidetzan; Ingurumen Organo eskudunak Ibarrako
Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren ingurumen-inpaktuaren aldeko behin betiko txostena ere
egin zuen, hainbat baldintzarekin, 2011ko azaroaren 10ean.
Hala ere, udalaren 2012ko apirileko ebazpen baten bidez, HAPOren izapidetzea bertan behera
uztea erabaki zen.
2014ko etenaren ondoren, udalak prozesuarekin aurrera jarraitzea erabaki du, eta Santiago
Peñalba Garmendia eta Manu Arruabarrena Florez arkitektoek eta Mikel Iriondo Iturrioz
abokatuak zuzendutako taldearen esku utzi du prozesua amaitzea. Helburu horrekin, taldeak
egungo egoerara hurbiltzeko lehen dokumentu bat egin du testuinguru horretan, kontuaren
egoera aztertuta. Ibarrako hirigintza-etorkizuna orientatzeko eta zehazteko helburuarekin,
taldeak kontuan hartu beharreko hainbat aukera eta proposamen jaso ditu dokumentuan.
Udalak, aldi berean, Tokiko Agenda 21eko Ekintza Plana izapidetu du, Enea eta Ikertalde
enpresen ardurapean utzi duena. Planaren inguruan herritarrek parte hartzeko prozesua
antolatu du, Plan Orokorra egiteari dagokion Herritarrek Parte hartzeko Programarekin
koordinatuta.
Horrela, Ibarrako HAPO idazteko prozesuari buruzko “kontuaren egoeraren eta proposamenen
adierazpenaren” dokumentuak, 2014ko irailean idatzitakoak, honako hauek jasotzen ditu:
udalerriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra idazteko prozesuari jarraipena emateko behar den
informazioaren laburpena, egoeraren diagnostiko eguneratua eta hainbat alternatiba eta
proposamenen zehaztapena, batzuk aurretik egindako dokumentuetan planteatutakoak, beste
batzuk hasierako onespena jaso berri duen Tolosako Eremu Funtzionaleko Lurralde Zatiko
Planean aurreikusitakoak, eta beste batzuk sortu-berriak.
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Dokumentu horren xedea 2004an abian jarritako prozesua bideratzeko oinarri izatea baino ez da
izan; egungo egoerari buruz eta egoera horri aurre egiteko sortzen diren aukerei buruz
eztabaidatzea; eta plan bat zehazteko aukera emango duten oinarriak finkatzea, gero udalaren
hasierako onespena jaso beharko duena eta dagokion ingurumen-ebaluazioa izan beharko
duena.
HAPO dokumentua idatzi ondoren, azterketa honek, lehen aipaturiko hamar urteko prozesua
kontuan hartuta eta prozesu horri jarraipena emanaz, Planaren ingurumen-ebaluazio
estrategikoa edo ingurumen-inpaktu bateratuaren ebaluazioa egin du. Oso-osorik berregin da,
udalaren hasierako onespena jasotze behar duen dokumentu berri bat zehazteari erreparatuta,
Ingurumen Organoaren jarraibideen arabera eta Organo horrek 2011ko azaroaren 10ean
egindako txostenen baldintzei erantzuna emanaz.
Lehen bertsioa 2016ko otsailean idatzi zen. Udalak 2016ko uztailean jasotako HAPOren
Ingurumen Inpaktuaren Aurretiko Txostenari erantzunez, bigarren bertsioa egin zen 2017ko
otsailean eta orain bertsio bategina egin da 2017ko irailaren 7ko Ingurumen Inpaktuaren behin
betiko txostenari eta 2018ko otsailaren 20ko Plan Orokorraren behin betiko akordioan
xedatutakoari erantzuten diona.
Hala, dokumentu honetan ingurumen-inpaktuaren ebaluazio bateratuaren azterketa bateratzen
da eta, testuinguru horretan, beste alderdi batzuen artean, aintzat hartutako irtenbideen
ingurumen-azterketa osatzen da, ingurumen-irizpideak zehaztu eta argi eta garbi adierazten
dira, Zume, Montes eta Arane baratzetan saihestutako inpaktua balioetsi da, udalak Foru
Aldundiko Nekazaritza Departamentuak egindako txostena aztertu du, azterketa akustikoa eta
dagozkien plan zonalak ingurumen-organoaren irizpideen arabera egin dira, ikuskatzeprograma birdoitu da, legegintzako erreferentzia zaharkituak zuzendu dira eta aukeratutako
soluzioa justifikatu da.
Horren guztiaren ondorioz, Hirigintzako Arau Orokor batzuk ere doitu dira.
Ibarrako HAPOren edukiak udalerriaren hirigintza-antolamendu integrala zehaztea du helburu,
eta horretarako, iraunkortasun-irizpideak kontuan hartuta, gaur egun antolamendu horrek
eskatzen duen proiektua jasotzen du. Horrela, mugatuak baina, aldi berean, estrategikoak diren
ekintzak planteatu dira, udalerriaren ingurumen- eta hiri-birkalifikazioa bermatzeko ezinbestekoa
den prozesuan aurrera egin ahal izateko, baliabide naturalak eta landa-ingurunea kontserbatu eta
babestu ahal izateko, eremu aldatu edota narriatuen ingurumena hobetzeko eta ingurumenarriskuak kontrolatzeko.
Testuinguru horretan, honako hauek dira, besteak beste, HAPOren helburu estrategikoak:
-

Ingurune naturalaren eta landa-ingurunearen babesa.
Baliabide naturalak eta natura-balio handieneko elementuak babestea, paisaia barne.
Nekazaritza-babesa eta ingurumen-babesa bateragarri egitea.
Lurzoru urbanizaezinaren erabilerak babestea eta arautzea, kontuan hartuta baliabide
naturalen eta nekazaritza-baliabideen kalitatea eta hauskortasuna, bai eta zona
bakoitzak aurreikusitako erabilerekiko dituen ingurumen-kalitatea eta harrera-ahalmena.
Baliabide naturalen eta/edo eremu narriatu edo aldatuen ingurumen-hobekuntza.
Ingurumen-kalteen
prebentzioari
lehentasuna
ematea,
zuzenketaren
eta
konpentsazioaren aurrean.
Baliabide naturalak eta hondakinak arduraz kudeatzea.
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-

-

-

Zelai ibaiaren ibarreko Arane, Montes eta Zume eremuak nekazaritza-balio handiko lur
gisa finkatzea.
Hirigunea ibaira irekitzea eta ibai ertzetan ibaiko parke publiko bat sortzea Tolosako
Zumardi Handi parkeari jarraipena emanaz.
Hiri-integrazioa eta -jarraitutasuna, oinezkoen eta txirrindularien mugikortasuna bereziki
erraztuz;
eta
hirigunearen
ingurumen-hobekuntza,
bereziki
zarata
murriztuz.Horretarako, Apattako biribilgunea eta Bentazar arteko saihesbidea
egikaritzea planteatzen da.
Berrurbanizatzea eta hiri-berroneratzea, irisgarritasun-baldintzak bideratuz, eta ondare
eraikia eta, oro har, kultura-ondarea birgaitzea eta babestea.
Garapen berriak aurreikustea, banantzea eta sakabanaketa ekidingo dituen hiri-bilbe
jarraitua eratuz Gurutzeaga-Emeterio Arresen, San Ignazion, EzeizaeneaErrekondonen, Elduaran-Gaiarren, Malkorrenea-Eskuzarren, Ibategi-Eguzkialden, eta
San Bartolomé-Zaldune-Azkuen.
Ekonomia-jardueretarako lurzorua prestatzea ekimen publikotik eta eskualdeko
izaerarekin Apatterrekan.
Hirigunean merkataritzaren eta zerbitzuen ekonomia-jarduera bultzatzea, bizitegierabilerarekin bateragarria dena.
Ekipamendu-zuzkidura eta mugikortasun iraunkorra hobetzea.
Uren hornidura- eta saneamendu-sareetarako sarbidea, garapen horien zerbitzu egokia
bermatzeko.
Kontuan hartuko dira energia aurrezteko neurriak, zerbitzu-azpiegituren eraginkortasun
ahalik eta handiena lortzera bideratutakoak (argiteria, etab.) nahiz teknologia berriak
herritar guztien zerbitzura jartzekoak.

HAPOren memorian, eta dokumentu horri atxikitzen gatzaizkio, zabalago adierazita daude
planaren edukiak eta helburu nagusiak.
Ingurumen-ikuspegitik iraunkorrak diren irtenbideen bidez lortu nahi dira helburu horiek eta,
horrela, hurrengo belaunaldien etorkizuna bermatu eta Ibarrako herritarren ingurumenkalitatean eta osasunean hobekuntza nabarmena lortu. Eta hori guztia, hirigintza- eta
azpiegitura-jarduketetatik sor litezkeen eragin negatiboen ingurumen-analisia egiteko premia
ahaztu gabe, horiek minimizatzeko xedez.
Bestalde, plana, oro har, aplikagarri den legeria berriarekin bat etorriz dago idatzita (memorian
horrelaxe jasota dago); eta, bereziki, indarrean dagoen lurralde-antolamenduarekin (LAG, LZP,
LAP, etab.) eta aplikagarri diren ingurumen-planekin eta -programekin.
Eta, horretarako, egindako diagnostikoa, biztanleen eskakizunak eta aztertutako irtenbideak
kontuan hartuta, beharrezkoa da lurralde osoan eta hirigunean jardutea, espazio libre publiko
berriak sortuz eta, oro har, ingurune horren ezaugarriak birkalifikatuz edo berreskuratuz.
Jarraitutako prozesuan aztertutako irtenbideak aipatuko ditugu ondoren.
Plan Orokorra idatzi eta izapidetzeko prozesuan askotariko antolamendu irtenbideak planteatu
dira aurkitutako arazoari erantzuna emateko eta, horren ondorioz, udal-proiektua zehazteko. Aldi
berean, haren edukiaren ingurumen-ebaluazio estrategikoa egin da, ingurumen-osagaia zeharka
sartuz eta herritarren osasuna eta nekazaritza-arloko eraginak kontuak hartuz, beste batzuen
artean.
Aintzat hartu diren eta baztertu diren irtenbideak zehatzago ageri dira espediente osoan.
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Hala ere, esan beharra dago aukera ugari aztertu direla, esaterako, Plangintza-aurrerakinean
hasiera batean aztertutakoak, orain planteatzen den LZPk bezala, hirigunea asko zabaltzea
aurreikusten zutenak, ia ibar osoa hartuz (Montes, Arane, Ezeizaenea-Errekondone, Ibategi,
Zaldune, etab.), eta baita Molpoidoko mendi-hegalak ere; beste aukera batzuek aldeko behin
betiko ingurumen-txostena jaso zuten 2011an, eta haiek ere ibarreko lurren zati handi bat hartzen
zuten (batzuk eta besteak Haginpek egindako IIEBren lehen bertsioan ebaluatu ziren); 2014ko
irailean prozesuari jarraipena eman zitzaionean ere aztertu ziren beste aukera batzuk. Kasu
horretan hiru aukera aztertu ziren eta denetan, intentsitate handiagoarekin edo txikiagoarekin,
hirigunera mugatzen zen esku-hartzea, ibar osoa hartu gabe.
Hemen adierazten da Plan Orokorrean garatzeko aukeratu den soluzioak nabaritutako arazo eta
premiei erantzun eraginkor bat ematea ibarreko lurzoru berezienak, hau da, Arane, Montes eta
Zume babestearekin uztartu nahi izan duela, eta 2014ko iraileko dokumentuan identifikatutako 2.
aukera garatzea hautatu dela.
Dokumentuko II.3 planoan identifikatzen da ondoren zehatzago aipatuko diren irtenbideei
dagozkien lurzoru berrien okupazio-proposamenen norainokoa:
-

“0” irtenbidea.
Aplikatu beharreko legeriaren arabera, kontuan izan behar da “0” irtenbide bat edo ez
esku hartzeko irtenbide bat.Udalak ikusi du zer den Plan bat ez izatea indarreko Arau
Subsidiarioak agortu eta zaharkitu ondoren, eta agerikoa dela proiektu jasangarri
batekin esku hartzeko urgentzia. Horregatik, baztertu egin da irtenbide hau.
Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatuta izapidetzen ari den Tolosaldeko LZPk ere
baztertu egiten du Ibarrako udalerrirako, bere Ingurumen Jasangarritasuneko
Txostenean.
0 irtenbidearekin lurraldearen zati txiki batek ez luke aldaketarik jasango, batez ere
Zelai ibarraren eta saihesbidearen trazatuaren eremuan, baina horrek ibartarren
garapena eta bizi-kalitatea geldiaraziko lituzke, bai eta oso hondatuta eta narriatuta
dauden zenbait zona eta ingurune ingurumenaren eta hirigintzaren aldetik
leheneratzeko eta hobetzeko aukera eta lurzoru urbanizaezina berorren balioekin,
baliabideekin, erabilerekin eta gaitasunekin bat etorrita berriro antolatzeko eta
zonakatzeko aukera ere (natura, paisaia eta geologia babesteko zonak, balio agrologiko
handikoak, etab.).Era berean, hirigintza-plangintzarekin lotutako iraunkortasunirizpideak abian ez jartzea ere esan nahi du; eta, horrela, esparru honek ez lieke
erantzungo tokian (Agenda 21), autonomia-erkidegoan (GIEIE eta Ingurumeneko IV.
Esparru Programa), estatuan nahiz nazioartean ingurumenaren arloan ezarritako
konpromisoei.Azkenik, udalerriaren plangintza ez legoke egokituta hirigintzaren arloan
dagoen legeria berrira, ez eta lurraldearen, ingurumenaren eta paisaiaren
antolamenduaren arloan etorritako erabakietara ere.
Lehen aipaturiko aztertutako irtenbideen laburpeneko II.3 planoan grafikoki jasota dagoen
bezala, kasu honetan hiriguneak hartzen duen azalera 604.033 m2-koa da.
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-

2004ko aurrerakineko irtenbidea.
Aztertutako irtenbide guztien artean lurzoru gehien kontsumitzen duena da.Egoera
desberdin bati erantzuten dio, formulatu zen datarekin bat datorrenari. Baina, bestalde, ez
da izapidetzen ari den Tolosaldeko LZPk epemuga luzeago baterako aldezten duenaren
oso desberdina.
Hirigunea ibar osora zabaltzea proposatzen du, Zume eremuaren salbuespenarekin, eta
modu gehigarrian, hilerriko mendi-hegaletara eta baita Molpoidora ere, dentsitate txikiko
bizitegi-garapenekin.Guztira 750 etxebizitza eraikitzea aurreikusten zen.Apatterrekan
aurreikusitakoaren industria-lurzoru gehigarri bat ere aurreikusten zuen.
Ebaluazioa egin zitzaion Haginperen azterketan.Hala ere, udalak baztertu egin zuen
2009an horren gisako irtenbide bat aukeratzea.
Lehen aipaturiko aztertutako irtenbideen laburpeneko II.3 planoan grafikoki jasota dagoen
bezala, kasu honetan hiriguneak hartzen duen azalera 831.982 m2-koa da. Ia % 40ko
hazkundea izango litzateke, oso esanguratsua inolaz ere.

-

2011ko behin-behineko onespeneko dokumentuko irtenbidea.
Murriztu egiten du lurzoruaren kontsumoa 2004ko proposamenarekin alderatuta. Ez die
eragiten Molpoidoko mendi-hegalei, baina ibar osora zabaltzen da, Zume, Zaldune,
Ibaitegi ekialdea eta Etxaniz eremuen salbuespenarekin; baita hilerriko mendi-hegalen
zati batera ere.Industria-lurzorua zabaltzea ere baztertu egiten da.
Ebaluazioa egin zitzaion Haginperen azterketan eta ingurumen-inpaktuaren aldeko behin
betiko txostena ere badu, baldintza batzuekin bada ere.Hala ere, udalak baztertu egin
zuen bere garaian behin betiko onespena ematea eta bertan behera utzi zuen prozedura.
Berrikuspen-prozesuarekin jarraitu zenean erabaki hura berretsi zen.
Lehen aipaturiko aztertutako irtenbideen laburpeneko II.3 planoan grafikoki jasota dagoen
bezala, kasu honetan hiriguneak hartzen duen azalera 662.947 m2-koa da. Ia % 10ko
hazkundea izango litzateke, zentzuzkotzat jotzen dena.

-

2014ko iraileko azterketako “0” irtenbidea.
Ez da ohiko “0” irtenbide bat, lurraldean esku hartzeko aukera bat da, ahalik eta gutxien
bada ere.Beste batzuen artean, ordezteko eragiketen bidez egin beharreko hiriberritzeko, -eraberritzeko eta -birgaitzeko honako esku-hartze txiki hauek zituen xede:
-

Elduaran.
Bere garaian indarreko Arau Subsidiarioek planteatu eta egikaritu gabeko
proposamena finkatuko da, hain zuzen ere, Euskal Herria kaleko 25 zenbakiko
eraikina ordeztekoa. Kaleko aurrealdeko lerrokadura atzeratzea eta, horrela, kale
horretako espaloia dagokion zatian zabaltzea eta mendi-hegalean espazio libretarako
lurzorua lortzea aurreikusten da.
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-

Gaiarre 31.
Lehendik dagoen eraikina eraistea eta ordeztea planteatzen da. Xede horretarako, 6
etxebizitza txiki inguru egiteko eraikin baten antolamendua aurreikusten da eta,
testuinguru horretan, eraikinaren aurrean tokiko espazio libretarako lurzorua lortzea
proposatzen da.

-

Argindegi, 2.
Jabegoak bere garaian egindako proposamena kontuan hartuta, lehendik dagoen
eraikina ordeztea eta 4 bat etxebizitza txikirentzako ahalmena duen oin berriko beste
eraikin bat egikaritzea proposatzen da.

-

Malkorrenea-Eskuzarre.
Euskal Herria kaleko 59 zenbakiari dagokion eraikina eraistea eta ordeztea
planteatzen da. Kaleko aurrealdeko lerrokadura atzeratzea eta, horrela, kale
horretako espaloia dagokion zatian zabaltzea aurreikusten da.

-

Gurutzeaga.
Baserria eta lehendik dauden eranskinak eraistea eta haien tokian Leabururako
errepidearen aurrealdean lerrokatuta bizitegi-blokeak eraikitzea aurreikusten da,
tokiko espazio libre bat utziz Emeterio Arrese plazaren jarraian eta jarraipena emanaz
Apatterreka eta Emeterio Arrese kaleei.

-

Ezeizaenea - Errekondone.
Lehendik dagoen eraikina eraistea eta haren tokian Beheko bide kalearen
aurrealdean lerrokatuta bizitegi-blokeak eraikitzea aurreikusten da, kalea zabalduz
eta eraikinaren hegoaldean tamaina handiko parke publikoa eratuz Zelai ibaiaren
ibilguraino. Lehendik dagoen akueduktua finkatu eta balioetsi egingo litzateke.

Proposamen horiek 132 etxebizitza berri inguru antolatzeko aukera ematen zuten, horrek
16 bat etxebizitza eraistea eskatzen duen arren.
Irtenbide horrek, bestalde, espazio libreen zuzkidura handia ematen du eta, aldi berean,
mugikortasun-arloan antzemandako hainbat arazori erantzuten dio, Zelai ibaiaren
eskuineko ertzaren tratamendua hein batean hobetzeko, Zumardi handiri Ibarran lehen
jarraipen bat emateko eta uholde-arriskua minimizatzeko lehen fasean esku hartzeko
aukera emanaz.
Proiektatutako eraikin batzuen beheko solairuetan kokatuko liratekeen lokal eta
ekipamenduen zuzkidura ere eskaintzen du, txikia bada ere.
Eta aparkalekuaren arazoari ere erantzun bat eskaintzen dio, partziala bada ere.
Ezeizaenea – Errekondone eremuaren lur azpian txandakako aparkaleku bat prestatzeko
aukera plantea daiteke.
Hala ere, esku-hartze handizaleagoa behar dela ulertu du udalak, batez ere hiri-bilbeari
jarraitutasun handiagoa emateko eta etxebizitza-eskariari neurri handiagoan
erantzuteko ikuspegitik begiratuta. Horregatik, baztertu egin da irtenbide hori.
Lehen aipaturiko aztertutako irtenbideen laburpeneko II.3 planoan grafikoki jasota dagoen
2
bezala, kasu honetan hiriguneak hartzen duen azalera 608.935 m -koa da. % 1 baino
gutxiagoko hazkundea izango litzateke, hutsaren hurrengoa.
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-

2014ko iraileko azterketako “1” irtenbidea.
Batetik, aurreko irtenbidean aurreikusitako garapen guztiak jasotzean datza; eta, bestetik,
Ibarrako leku esanguratsuenak elkarrekin lotzeko premiei erantzuna ematea planteatzen
du: ekipamenduen lekua, hau da, San Bartolome ingurunea, eta ekonomia-jardueren
lekua, hau da, Euskal Herria kalearen mendebaldeko zatia.
Lekura hurbiltzeak ideia lantzea eragin du, hain zuzen ere aipaturiko kaleari jarraipena
emateko proposamena lantzea, lerro zuzenean eta ia batere desnibelik gabe luzatuz
Zaldune kalean dagoen Uzturpe ikastolaren oineraino, Zelai ibaia zeharkatuz.
Ezin hobeto libratzen ditu Uzturre auzoa eta Arane baserria, Montes eta Araneko lurzatiei
eraginez.
Eta erreferentziako eta hondoko elementu bihurtzen den eskolan amaitzen da,
etorbidearen gorenean.
Horrelako proposamen batek irekitzen dituen aukerek lehen aipaturiko Montes eta
Araneko lurzoruetara ez ezik Zumeko lurzoruetara ere zabaltzeko aukera sortu dute.
Horrek aukera ematen du hiri-bilbea modu interesgarriagoan birdefinitzeko, Euskal Herria
kaleko merkataritza-gune nagusiaren ondoan plaza handi bat eratzea ahalbidetuz,
hegoaldera eta San Ignazio auzora irekitakoa, hain zuzen ere soluzioak elkartuko
lituzkeen bi lurraldeen giltzaduran.
Lurraldearen ezaugarriek aukera ematen dute askotariko eta intentsitate handiko
erabilerak hartzeko, bizitegi nahiz merkataritza eta hirugarren sektorekoak eta, gainera,
tamaina handiko ekipamendu-lurzati bat edo gehiago ahalbidetzen ditu.Horrela, lurralde
aproposa eratuko da izapidetzen ari den Tolosaldeko LZPn egindako aurreikuspen
batzuk hartzeko.
Halaber, proposamenak aukera ematen du espazio libreen zuzkidura handi bat liberatu
eta Zelai ibaiaren eskuin ertzeko pasealekuari jarraipena emateko, hartzen diren neurriei
esker uholde-arriskua minimizatuz.
Etorbidearen zeharkako ardatz bat sortuz osatuko da proposamena, Guridi eta GaiarreArgindegi auzoak San Ignazio eta Apatta auzoekin lotzeko eta horietarako sarbidea
emateko modu estrategikoan kokatuta dagoena. Horrela, lehen aipatu dugun bezala, hiribilbea oso-osorik “josiko” du.
Interesa izan arren, udalak ulertu du egungo koiunturan eta Plan honen epemugan ez
dela bidezkoa hain esku-hartze garrantzitsu bati aurre egitea eta, edozein kasutan, ez
hipotekatzea proposatzen dena; aldi berean, epemuga horretan Arane, Montes eta
Zume eremuei dagozkien ibarreko lurzoruak babestea proposatzen da eta, ondorioz,
irtenbide hau baztertu egin da.
Lehen aipaturiko aztertutako irtenbideen laburpeneko II.3 planoan grafikoki jasota dagoen
2
bezala, kasu honetan hiriguneak hartzen duen azalera 618.958 m -koa da. % 2,5 baino
gutxiagoko hazkundea izango litzateke, nolanahi ere oso txikia eta zentzuzkoa.
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-

2014ko iraileko azterketako “2” irtenbidea.
Kasu honetan ere, alde batetik, 2014ko iraileko dokumentuko “0” irtenbidean
aurreikusitako garapen guztiak gehitzean datza hasiera batean eta, bestetik, San
Bartolome, Eguzkialde eta Azkue ingurunearen, hau da, hirigunearen ekialdean
kokatutako auzoen hiri-izaera indartzeko eta hirigunea Zelai ibaira irekitzeko premiari
erantzuna ematea planteatzen du.
Horrela pentsatutako proposamenak planteatutako helburuei erantzuten die Ibategi eta
Zaldune eremuetan esku hartuz, eta Zelai ibaiaren ibilguaren inguruan antolatu da, bi
ibaiertzetan pasealekuak eratuz; aldi berean tamaina handiko parke bat antolatzeko
aukera ematen du San Bartolome elizaren aurrean eta beste bat EzeizaeneaErrekondonen.
Irtenbide horren bi aldaera planteatu dira: “A” aldaera, Ibategi eta Zaldune eremuak osoosorik hartzen dituena, eta “B” aldaera, Ibategiren mendebaldeko zatia soilik hartzen
duena.
Proposamenak, gainera, lurzati autonomoak jar ditzake hirugarren sektoreko
erabileretarako eta ekipamendu-erabileretarako, eta hirigunearen ekialdean estrategikoki
kokatutako txandakako aparkaleku bat egikaritzeko aukera eman dezake, proposatzen
den ekialdeko sarbide berriaren eta hirigunearen ondoan (San Bartolome plaza).
Jarraitutako prozesua, parte-hartze publikoa eta Planean nahiz bere ingurumenebaluazio estrategikoan jasotzen dena ikusita, hemen aurreratzen da 2. irtenbide
horren “B” aldaera dela, lurzoru gutxien kontsumitzen duena, udalak aukeratutakoa. “A”
aldaera baztertu egin da “B” aldaerak ondo erantzuten diolako etxebizitza, ekipamendu
eta beste zuzkidura batzuen eskariari.
Lehen aipaturiko aztertutako irtenbideen laburpeneko II.3 planoan grafikoki jasota dagoen
bezala, kasu honetan hiriguneak hartzen duen azalera 618.108 m2-koa da (“A” aldaera).
% 2,5 baino gutxiagoko hazkundea izango litzateke, nolanahi ere oso txikia eta
zentzuzkoa (are eta txikiagoa “B” aldaeran).

Lehen aipaturiko bigarren eta hirugarren irtenbideak, Haginpek egindako dokumentuan
ingurumen-ikuspegitik aztertu direnak, berrikuste-prozesuko azken fase honetatik baztertu
ondoren, dokumentua aipatutako beste lau irtenbideetan zentratu da.
Orain arte adierazitakoaren osagarri gisa, giza kokalekuek babesteko premiari erantzuten diote
jatorrian eta, pixkanaka-pixkanaka, isolatuak izateari utzi eta bildu egiten dira, segurtasun, truke,
irisgarritasun, erosotasun eta ekipamenduen zuzkidura baldintzak hobetzeko helburuarekin. Gaur
egun, biztanle-kopurua handitzeak eta hirigintza-arloko gure legeriak oinarri duen jasangarritasunprintzipioak neurri handiagoan eskatzen dituzte giza kokaleku bilduak. Gainera, kokaleku horiek
trinkoak izatea eskatzen dute eta, ahal izanez gero, konplexuak, erabilera-nahasturari
dagokionez, aberatsak.
Diziplinazko testuinguru honetan, Ibarraren etorkizunerako proiektuan kontuan hartu beharreko
ereduak ez du zalantzarik sortzen.Proiektatu beharreko Plan Orokorrak hirigune jarraitu trinkoa
eta mistoa finkatzen lagundu behar du, ahal izanez gero lehendik dauden auzo isolatuen
konexioan eraginez, hori erritmo egokienei erreparatuz egitearen kalterik gabe.
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Hasierako egoera horretaz gain eta hiria “josteko” ezinbesteko premia horiez gain,
nabarmentzekoa da Ibarrak ez duela dentsitate oso txikiko garapenik eta, ondorioz, egin
beharreko birmoldaketari aurre egiteko baldintza aproposak biltzen dituela.
Lehen atal honetan nabarmendu egin behar da proposamenak barnean hartzen dituela
iraunkortasun-printzipioak, hala nola lurzoru berrien artifizializazioa mugatzea, hiri-ingurunea
berritzea, Zelai ibaia balioestea, motorrik gabeko mugikortasunaren aldeko apustua egitea,
landa-inguruneko erabilerei eustea eta dagokien balioa ematea, eta ingurumenaren aldetik
hobetzea.
Hortaz, planaren proposamenen oinarrizko helburua udalerriko ingurumen-baldintzak hobetzea
eta arriskuak minimizatzea da, biztanleen ongizate eta osasun onena lortzea azken helburutzat
hartuta; horixe da dokumentu honetan jasotako hirigintzaren jatorrizko eta funtsezko helburua.
Hala, planeko proposamenek, espazio publiko irekiak hobetzea ez ezik, horrelako espazioak
eskuratzea lortu nahi dute, gutxi baitira udalerrian; hirigintzako oztopoak ere kendu nahi dituzte;
garraio publikoaren erabilera eta lekualdaketa aktiboak sustatu nahi dituzte, mugikortasunaren
arloan zehaztu diren neurrien bidez; eta, halaber, zaratekin, usainekin edota argiztapenarekin
lotutako eragozpenak minimizatu nahi dira, proposamen zehatzen bidez (zarataren inpaktuaren
azterketa zehatza, horrekin zerikusia duten neurriak, etab.).
Planak ingurumen-ikuspegitik txertatzen dituen eta herritarren osasunaren hobekuntza ekarri
behar duten neurri espezifikoak dira.
Beste proposamen batzuek bezala, Planak ere gaur egun kalifikatutako industria-lurzorua
murriztea proposatzen du, PI.1 eremua finkatzea baztertuz eta Apatterreka eremua murriztuz;
Katalogo bat zehaztea ere proposatzen du kultura-balioak babesteko.
Azterketa hau egiteko eskura dagoen informazioa eguneratu da, bereziki landarediari eta
faunari dagokiena; proposamena administrazio hidraulikoarekin kontrastatu da, eta hark
dagokion txostena igorri beharko du, HAPOren hasierako onespena lortutakoan; eskaera berriei
erantzuteko beharrezkoak diren ur-baliabideak badirela arrazoitzen duten agiriak bildu dira; eta
errepideen eta lehendik zeuden gainerako azpiegituren arloan eskumena duten administrazioen
iritzia jaso da, planean bildutako aurreikuspenek izan dezaketen eraginari buruz.
Azterketa honek, bestalde, adierazle-bateria bat du HAPOren jarraipenerako eta ingurumenalderdiek HAPOn duten txertatze-maila balioesteko.
Dokumentu honetan jasota dago nekazaritza-eraginaren ebaluazioaren protokoloa ere, EAEko
Nekazaritza eta Basoak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planean xedatutakoaren arabera.
Hortaz, esan beharra dago planaren proposamenen oinarrizko helburua udalerriko ingurumenbaldintzak hobetzea eta arriskuak minimizatzea dela, biztanleen ongizate eta osasun onena
lortzea azken helburutzat hartuta; horixe da dokumentu honetan jasotako hirigintzaren jatorrizko
eta funtsezko helburua.
Azkenik, adierazten da ingurumen-azterketa estrategiko honetan planteatzen denak, Ingurumen
Organoak Ibarrako HAPOren inguruan 2011n igorritako ebazpenaren baldintzak betetzen
dituela une honetan gauden prozesuaren koiuntura berrian eta eboluzio-mailan.

IBARRAKO HAPO.
-14“1. MEMORIA” dok.
“1.3. INGURUMEN INPAKTUAREN EBALUAZIO BATERATUA – INGURUMEN AZTERKETA ESTRATEGIKOA”
2018ko uztaileko Testu Bategina

II.-

BESTE PLAN BATZUEKIKO ELKARRERAGINEN ANALISIA.

Honako hauek dira behin betiko onartutako eta indarreko aplikazio-planak:
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak.Behin betiko onespena:1997ko otsailaren 11koa,
izapidetzen ari den horien aldaketa, 2014ko ekainaren 4koa eta horien aldaketa, 2016ko
urtarrilekoa, bizitegi-kuantifikazioari buruzkoa.
Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaien eta Erreken Ertzak antolatzeko Lurraldearen Arloko
Plana (isurialde kantauriarra).Behin betiko onespena:1998ko abenduak 22, eta
ondorengo aldaketak.
Trenbideen Azpiegitura antolatzeko Lurraldearen Arloko PlanaBehin betiko
onespena:2001eko otsailak 27, eta ondorengo aldaketak.
Energia Eolikoa antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana.Behin betiko onespena:2002ko
maiatzak 14.
Euskal Autonomia Erkidegoko hezeguneak antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana.Behin
betiko onespena:2004ko uztailak 27.
Ekonomia-jardueretarako lurzoru publikoa eta ekipamendu komertzialak sortzeko
Lurraldearen Arloko Plana. Behin betiko onespena:2004ko abenduak 21.
Gipuzkoako Hiri Hondakinen Azpiegituren Lurraldearen Arloko Plana.Behin betiko
onespena:2009ko uztailak 21.
Gipuzkoako bizikleta-bideen Lurraldearen Arloko Plana.Behin betiko onespena:2/2013
Foru Araua, ekainaren 10ekoa.
Nekazaritzako
eta
Basozaintzako
Lurraldearen
Arloko
Plana.Behin
betiko
onespena:177/2014 Dekretua, irailaren 16koa.

Orain arte sustatutako lurralde-antolamendurako beste tresna batzuk ez daude indarrean ez
dituztelako behin betiko onartu (Etxebizitzen Sustapen Publikorako lurzorua antolatzeko LAP;
Kultura Ondarearen LAP; etab.).
Egoera berean dago Tolosako Eremu Funtzionaleko Lurralde Zatiko Plana, behin-behinekoz
onartutakoa. Prozesuan zehar adierazi den bezala, kontraesanak daude Planaren azken
bertsioko zehaztapenen eta Plan Orokor hau idatzi eta izapidetzeko egindako zenbait txostenen
artean.
Aplikazioko beste plan batzuen erakusgarri, eta horien zerrenda osoa eta itxia aurkezteko
asmorik gabe, honako hauek aipa daitezke:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Hiriko eta Tokiko Jasangarritasunaren Espainiako Estrategia (2011)
Garapen iraunkorreko euskal ingurumen-estrategia 2002-2020.
Ingurumen Esparru Programa (IEP) 2020.
Ingurumeneko Ikuskapen eta Kontrol Plana 2011-2018.
Klima Aldaketaren eta Energia Garbiaren Espainiako Estrategia. 2007-2012-2020 epemuga
Klima-aldaketaren Euskal Estrategia 2050.
Landa Garapeneko Programa (LGP) 2015-2020
Kantauri Ekialdeko Plan Hidrologikoa (1/2016 ED, urtarrilaren 8koa).
Euskadiko Baso Plangintza (1994-2030).
Tolosaldea eskualdeko airearen kalitatearen 2008ko Ekintza Plana.
Tokiko Agenda 21en esparruan egindako lanak, bereziki 2015eko Tokiko Ekintza Plana.
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Adierazitakoaz gain, kontuan izan dira IHOBEren Jasangarritasun Irizpideekin Hirigintza
Plangintza Idazteko Eskuliburuko (2005) jasangarritasun-irizpideak eta -printzipioak eta
Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioaren Hiri Plangintzan Klima Aldaketa Arintzeko
eta Klima Aldaketara Egokitzeko Neurriak (2015).
Bestalde, lurraldearen hirigintza-araudian eta antolamendu-araudian jasotako aurreikuspenez
gain, Ibarrako HAPO honek kontuan izan ditu hirigintza- eta ingurumen-arloko beste xedapen
edo estrategia batzuk ere, hain zuzen ere, foralak, autonomia-erkidegokoak, estatukoak eta
Europakoak.
Europakoak
* Europako Legebiltzarraren eta Kontseiluaren 2001/42/CE Zuzentaraua, 2001eko ekainaren
27koa, plan eta programa jakin batzuek ingurumenean dituzten ondorioen ebaluazioari
buruzkoa.
* Kontseiluaren 92/43/EEE Zuzentaraua, 1992ko maiatzaren 21ekoa, habitat naturalak eta
fauna zein flora basatiak zaintzeari buruzkoa.
* 2000/60/CE Zuzentaraua, ur-politiken arloan erkidegoko esparrua ezartzen duena.
* 2006/118/EE Zuzentaraua, 2006ko abenduaren 12koa, kutsaduraren eta narriaduraren aurka
lurpeko urak babesteari buruzkoa.
* 2002/49/EE Zuzentaraua, zaratarena.
* Goteborgeko Europako Kontseiluaren Garapen Iraunkorrerako Europako Estrategia, 2001eko
maiatzaren 15ekoa eta ondorengo berrikuspenak.
Estatukoa
* 21/2013 Legea, abenduaren 9koa, ingurumen-ebaluazioarena.
* Lurzoru eta Birgaitze Legearen testu bategina, urriaren 30eko 7/2015 Legegintzako Errege
Dekretuaren bitartez onartutakoa.
* 42/2007 Legea, abenduaren 13koa, Natur ondareari eta biodibertsitateari buruzkoa eta natura
kontserbatzeari buruzko gainerako araudi nazionala.
* 21/2015 Legea, uztailaren 20koa, mendiei buruzkoa.
* 37/2003 Legea, azaroaren 17koa, Zaratari buruzkoa, eta lege horren garapenerako ondoren
ateratako gainerako xedapenak (abenduaren 16ko 1513/2005 Errege Dekretua, ingurumeneko
zarataren ebaluazioari eta kudeaketari dagokionez eta urriaren 19ko 1367/2007 Errege
Dekretua, zarataren zonakatzeari, kalitate-helburuei eta zarata-igorpenei dagokienez).
* 524/2006 Errege Dekretua, apirilaren 28koa, aire zabalean erabiltzen diren makinek
ingurunean sortzen dituzten zaratak arautzen dituen otsailaren 22ko 212/2002 Errege Dekretua
aldatzen duena.
* 1/2001 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 20koa, Uren Legearen eta lege hori
garatzeko erregelamenduen testu bategina onartzen duena.
* 1514/2009 Errege Dekretua, urriaren 2koa, lur azpiko urak kutsaduratik eta hondatzetik
babestea arautzen duena.
* 1/2016 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren
Espainiako alderdiaren Plan Hidrologikoa onartzen duena.
* 22/2011 Legea, uztailaren 28koa, hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzkoa.
* 34/2007 Legea, azaroaren 15ekoa, airearen kalitatearena eta atmosfera babestekoa.
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* 45/2007 Legea, abenduaren 13koa, Landa Ingurunearen Garapen Iraunkorrerakoa eta
16/2007 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Landa Ingurunearen Garapen Iraunkorrerako
Legearen osagarria.
* Garapen Iraunkorrerako Espainiako Estrategia, 2007ko azaroaren 23koa.
Autonomikoak
* 4/1990 Legea, abenduaren 31koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen
Antolamenduari buruzkoa.
* Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa.
* 3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Herriko Ingurumena Babesteko Lege Orokorra.
* 1/2014 Legegintzako Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko natura
kontserbatzeko Legearen eta Natura kontserbatzeari buruzko gainerako autonomia-araudiaren
testu bateratua onartzen duena.
* 211/2012 Dekretua, urriaren 16koa, planen eta programen ingurumen-ebaluazio prozedura
estrategikoa arautzen duena.
* 90/2014 Dekretua, ekainaren 3koa, EAEko lurralde-antolamenduan paisaia babesteari,
kudeatzeari eta antolatzeari buruzkoa.
* Uren 1/2006 Legea, ekainaren 23koa.
* 213/2012 Dekretua, urriaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko hots-kutsadurari buruzkoa.
* 4/2015 Legea, 2015eko ekainaren 25ekoa, lurzoruaren kutsadura prebenitu eta zuzentzekoa.
* 20/1997 Legea, abenduaren 4koa, Irisgarritasuna Sustatzekoa.
* 7/1990 Legea, uztailaren 3koa, Euskal Kultura Ondareari buruzkoa.
* 10/1998 Legea, apirilaren 8koa, Landa Garapenari buruzkoa.
* 17/2008 Legea, abenduaren 23koa, nekazaritza- eta elikadura-politikari buruzkoa.
Gipuzkoakoak
* 7/2006 Foru Araua, urriaren 20koa, Gipuzkoako Mendiena.
* 1/2006 Foru Dekretu Arauemailea, ekainaren 6koa, Gipuzkoako Errepideen eta Bideen Foru
Arauaren Testu Bategina onartzekoa.
Planean adierazi eta justifikatzen den bezala, erreferentziako esparru horren arabera idatzi da
eta, horregatik, gatazkarik gabe txertatu da bertan, ahalik eta sinergia gehien bilatuz.
Ingurumen Organoaren 2011ko txosteneko baldintzatzailean adierazitakoari erreparatuta,
honako hau behar da:
-

Ateratzen den bizitegi-eskaintzak indarreko Lurralde Antolamenduko Gidalerroetan
aurreikusitako gehienekoa betetzen du, Planaren memorian berariaz justifikatzen
den bezala.Hasierako (2004) 750 etxebizitza berritik, aurreragoko (2010) 467
etxebizitza berrira eta esku artean dugun dokumentuko 305era murriztu da
eskaintza eta 350 etxebizitza gehigarrira esku artean dugun dokumentuan, hiriberroneratze eta -birgaitzeko eragiketetatik ateratzen direnak barne.

-

Planak lurzoru urbanizaezinaren antolamenduari egingo dio aurre, hiri-lurzoruaren
hedapena minimizatuz, % 0,88 soilik haziko dena, eta EAEko Nekazaritza eta
Basogintza antolatzeko LAPren arabera, balio agrologiko handiko lurrak babestea
aurreikusiz, azterlan honetako VII. atalean justifikatzen den bezala.Eta hori guztia,
erreferentziazko hainbat dokumentutan jasotako iraunkortasun-irizpideen arabera.
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-

Planaren proposamen hau Tokiko Ekintza Planarekin koordinatuta eta aldi berean
egin da eta haren proposamenek horren helburuei erantzuten diete, batez ere
mugikortasun-arloan, espazio libreen zuzkidura-arloan eta ingurumenaren
birkalifikazio-arloan. Aipaturiko eta gai honekin lotutako dokumentuei ere erantzuten
diete.

-

Tolosaldea eskualdeko airearen kalitateari buruzko Ekintza Planean xedatutakoa
ere betetzen du Planak, hirigunean mugikortasun motorduna eta, horren ondorioz,
motorren isuri zuzenak murrizteko neurriak aurreikusiz, eta baita oinezkoen eta
txirrindularien mugikortasunaren eta arlo horretako erreferentziazko legeriaren
aldeko neurriak ere.

-

Azterketa honetako I. eranskinean ur-baliabideen erabilgarritasunari buruzko arloko
nahitaezko txostena ere jaso da eta, modu gehigarrian, behar den saneamendusarea dagoela adierazten da, hobetzeko aukera baztertu gabe, urak biltzen dituen
kolektorea Zelai ibaiaren ondoan egin dela kontuan hartuta. HAPO honen helburuei
ere erantzuna ematen zaie horrela.

Bestalde, lurraldeak Planaren proposamenak hartzeko duen ahalmena justifikatu egiten da.
Horretarako, uholde-arriskua minimizatzeari buruzko, proposatutako jarduketen kalitate
akustikoa betetzeari buruzko, garapen berriek eragindako lurzoruen nekazaritza-balioari
buruzko eta ingurumen-baliabideen inpaktuari buruzko ezinbesteko justifikazioak jasotzen ditu
Planak.

III.-

PLANAREN ERAGINPEKO EREMUAREN INGURUMEN-DIAGNOSTIKOA, -ANALISIA
ETA -BALORAZIOA.

Ingurunearen eta Ibarrako ingurumen-baldintza eta -ezaugarrien deskribapena, Plan
Orokorraren berrikuspen honi dagokiona, Ibarrako HAPOko Kontuaren Egoeraren eta
Proposamenen Adierazpenaren 2014ko iraileko Dokumentuan jaso da; bai eta Haginpek
2010eko uztailean egindako Ibarrako HAPOren IIEBan ere; eta Haginpek berak egindako
Ibarrako HAPOren Ingurumen Inpaktuari buruzko Aurretiko Txostenaren Txosten Osagarriaren
Eranskinean. Dokumentu horiei lotzen gatzaizkie hemendik.
Aldi berean, HAPO honetan jasota dagoen landarediari buruzko, lurzoruen erabilerei buruzko,
eremuen ingurumen-egoerari buruzko edo eraginpeko pertsona eta ustiapenei buruzko
askotariko informazioa eguneratu da.
Aurrekoaz gain, testu bategin honetan, Ibarrako Plan Orokorra idazteko prozesuaren
testuinguruan Ibarrako udalerriaren inguruan egindako azterketaren, diagnostikoaren eta
ingurumen-balorazioaren berri emango da.
Plan Orokorrak Ibarrako udalerri osoa du xede. Ibarra Uzturre mendiaren hegoaldeko magalean
dago, Zelai ibaia (Elduain eta Berastegi ere esaten zaiona) Oria ibaiarekin bat egitera doan
tokian; 504 hektareako azalera du, 79 m-ko kota baxueneko haranetik hasi, eta ia 700 m-ko
Zenteno eta Muñoki mendien gailurretaraino.
Eremuaren zenbakizko lehen erreferentzia horiek udalerriaren tamaina txikia eta bere topografia
berezi eta malkartsua adierazten dute, malda handiko eta hegoaldera orientatutako hegala
protagonista dutenak.
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Udalerriak Tolosarekin eta Billabonarekin egiten du muga iparraldean, Berrobi, Belauntza eta
Leabururekin hegoaldean, Tolosarekin mendebaldean eta Berastegirekin (Eldua) ekialdean;
udalerriaren hiriguneak, Tolosako hirigunearekin batera, Tolosako Eremu Funtzionalaren
erdigunea osatzen du, udalerri txiki askok osatutako eskualdeko hiri nagusi gisa.
Ibarran, bestalde, 2016ko urtarrilaren batean, udal-datuen arabera, 4.265 lagun bizi dira, Zelai
haranean kokatutako hirigunean bizi direnak gehienak. 2017ko abenduaren 31n, biztanle-kopurua
4.172ra jaitsi da, hein handi batean aldez aurretik indarrean zegoen plangintza agortzearen
ondoriozko bizitegi-eskaintzaren eskasiagatik eta baita Plan Orokorraren sorkuntza-prozesu
luzeagatik ere.
Plan Orokorrak hartzen duen lurraldean, interes-gatazkak bateratu behar ditu, eta lehentasunak
zehaztu behar ditu berorrek hartzen duen denbora-mugan, interes publikoko gaiei erantzuna
emateko. Xede horretarako, sakon aztertu da lurralde hori.
Udalerria Zelai ibaiak zeharkatzen du ekialdetik mendebaldera, eta baita GI-2130 (TolosaBerastegi) errepideak ere. Bi elementu horiek hainbat zatitan banantzen dute udalerria eta,
ibaiaren ertzen eta errepidearen bi aldeen arteko harremana baldintzatzen dute eta, batzuetan,
baita oztopatu ere. Bestalde, hiri-garapen gehienak ibarrean ezarri dira (baita ibarraren
aldamenean ere), eta baita isolatuta ere, asentamenduaren zatiketa eta hiri-jarraitutasunaren falta
are eta nabarmenago eginez.
Udalerriaren zatirik handiena (% 88 inguru) landa-izaerakoa da. Ibai-ibarrean aprobetxamendu
intentsiboko baratzetarako eta/edo haztegitarako lurrak hiri-garapenekin nahasita egotea
berezitasun esanguratsuenetarikoa da, kontuan hartuta nekazaritza-balio handiko lurrak direla.
Bestalde, hiri-asentamenduen jarraitutasun-faltaren arrazoietako bat ere bada.
Hiri-eremutik kanpo, Zelai ibaiaren iparraldean, Uzturre mendiaren hegalean, udalerriak malda
handiak ditu, % 30etik gorako batez besteko aldapa dutenak. Izaskungo landa-asentamendua
salbuespena da. Hegoaldean, aldiz, Molpoido eta Egialde auzoetako mendi-hegalek malda
leunagoak dituzte.
Apatterreka industria-asentamendua ere hegoaldean dago, Tolosa eta Leaburu udalerrietan
hedatuta.
Ibarra XIX. mende-hasieran (1802) sortu zen, beraz, udalerri "gaztea" da. Udalerriaren garapen
esanguratsuena “eztanda” moduan gertatu zen, 1960tik 1975era bitartean, hain zuzen ere, lanarrazoiengatik Gipuzkoara etorritako jendea hartu zuenean. Jendea San Ignazio, Gaiarre, Guridi,
edo Uzturre auzoetan jarri zen bizitzen… hasiera batean ia bizitegi-eskaintza soilik zutenetan (loauzoak).
Baserri isolatuez gain, hiru asentamendu txiki baino ez zeuden garai hartan: San Bartolome
elizaren inguruan kokatutakoa, ibaiaren ezkerraldean; handik hurbil, Berastegiko errepidearen
aldamenean kokatutakoa; eta Berastegi eta Leaburuko errepideen bidegurutzean kokatutakoa,
hainbat industria eta, bereziki, paper-fabrika hartzen zituena.
Ohar horri erreparatzea komeni da, gakoa baita ordutik hona oinordetzan hartutako eta konpondu
gabeko egoeraren diagnostikorako. Egoera hori orain arte egindako plangintza orokorreko bost
dokumentuak egiteko lanen testuinguruan hartu da kontuan, baina batean bakarrik lortu da behin
betiko onartzea, hainbat arazoren soluzioa airean utzi bada ere. Aurrerago aipatuko ditugu horiek.
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Lehen aipatutako ibarreko hiru asentamendu txiki eta independenteez gain, mendi-hegaletako eta
ibarreko baserri sakabanatuak 1954 baino lehenagokoak dira. Berariaz aipatzekoak dira ibarreko bi
eraikin berezi: San Bartolome eliza eta Azkue etxea. Azken hori XVI. mende-bukaeran hasi zen
eraikitzen. Horren aurretik bazen San Bartolomeri eskainitako lehen elizaren berri. Etxezarreta
baserriaren ondoan eraikita zegoen.
Horrela, Ibarrako egungo hirigunea 1960tik 1975era doazen hamabost eguneko epe laburrean
garatu dela esan daiteke. Modu independentean eraiki ziren, eragiketa isolatu gisa, Berastegiko
errepidearen aurreko eraikin batzuez gain, Guridi eta Gayarre auzoak, Uzturreren hegalean; San
Ignazio eta Uzturre auzoak ibarrean, Zelai ibaiaren ezkerraldean eta eskuin aldean, hurrenez
hurren. Garapen horiek jarraipena izan zuten hurrengo urteetan, baina motelago. Bizitegi-eraikin
isolatu batzuk eraiki ziren landa-ingurunean ere, batzuk Izaskungo ermitaren inguruan pilatuta, eta
baita Uzturre ikastola ere. Leaburuko eta Belauntzako errepideen aldamenean dauden industriagarapen batzuk ere urte horien emaitza dira.
Bestalde, garapen intentsibo horren ondoren, azken hiri-garapenak egungo Arau Subsidiarioen,
hau da, 1991koen egikaritzean egindakoak dira. Honako hauek dira, beste batzuen artean: espazio
libreak lehengoratzekoak, esaterako, botoi-fabrika zaharraren eremuko hiri-eraldaketan egindako
esku-hartzea; Idoiagako paper-fabrika ohiaren lurretan bizitegi-eraikinak eginda Zelai ibaiaren
eskuin aldea berrantolatzekoak; Euskal Herria kalean egindako hainbat esku-hartze; Azkue auzoan
egindako esku-hartzea, ibaiaren ezkerraldean ibaiertzeko pasealekua eta bizitegi-garapen bat
antolatuz; Zaldunen, San Bartolome elizatik hurbil, egindako esku-hartzea, bizitegi-ehuna
antolatuz; eta lehen aipatutako Apatterrekako industria-lurzorua sortzeko esku-hartzea, udalaz
gaindiko ekimena dena, lehen fasea egikarituta eta bigarren fasearen egikaritzea hasita duena.
Aldi berean, azken urte hauetan, hirigunea berrurbanizatzeko obra ugari ahalbidetu dira,
mugikortasun ez-motordunaren eta denentzako irisgarritasun-baldintzen hobekuntzan eta espazio
publikoen antolamenduan arreta berezia jarriz; ekipamendu berriak herritarren zerbitzura (eskola,
anbulatorioa, kultur etxea, udaletxea...); gainazaleko aparkalekuen antolamendua eta lur azpiko
aparkalekuen egikaritzea San Ignazio auzoan. Etxebizitza-eskaerari erantzunez udalaren azken
ekimenetako bat gazteei zuzenduta alokairu-erregimeneko 32 etxebizitza sustatzea izan da.
Berrikiago, 2015ean, San Bartolome plazaren zona bat estali da, euritik babestutako hiri-espazio
libre bat izateko helburuarekin.
Dokumentu honetako II.1 planoan Ibarrako udalerriko aireko irudi berri bat dago, udalerriaren
mugak eta toponimia, hirigunearen kokapena eta Izaskungo kokalekua identifikatzen dituena.
Eremu horiez gain, elementu esanguratsuenen toponimia ere jasotzen du (Zelai ibaia,
udaletxea, San Bartolome eliza eta plaza, Belabieta kiroldegia, Uzturre ikastola, ibarreko
baratze batzuk, Apatterrekako industrialdea, etab.).
Bestalde, ikusten da, 1960-1975 aldian Ibarran eraldaketa ikusgarria gertatu zen bezala, azken
bost edo zazpi urteetan garapena ia-ia gelditu egin dela, eta jarraitu beharreko ibilbidea
zehaztuko duen udal-proiektu baten eta proiektu hori martxan jarriko duen udal-buruzagitza
baten premia nabaritu da.
Ibarrak, seguruenik, bere ibar bereziari zor dio izena, ibar berezi horretan gauzatu baita bere
hiri-garapena azken berrehun urteetan. Nolanahi ere, hasieran landa-izaera zuen kokalekua da,
baserriz osatutakoa. Baserri horietako askok zutik irauten dute oraindik eta, zenbait kasutan,
ibarreko ustiapenekin jarraitzen dute. XVI. mende-bukaeran eraikitako elizak, Zelai ibaia
zeharkatzen duen zubiaren ondoko ataurreetako urbanizazioak eta Zubiaurre, Donperu eta
Txontxo etxeek plaza bat eratu zuten bere garaian, garai hartako landa-kokaleku txikietan
ohikoa zena.
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Harrezkero, une bakoitzean hartutako erabakiei erantzunez, bi eredu nabarmeni jarraituz egin
da Ibarraren eraikuntza: lehenengoa GI-2130 Berastegiko errepidearen aurrean (Euskal Herria
kalea) eraikitzea eta bigarrena poligono isolatu eta independenteak eraikitzea, batzuk ibarrean
(San Ignazio eta Uzturre) eta beste batzuk mendi-hegaletan (Gaiarre eta Guridi).
Ibarreko baratzeak (Ezeizaenea, Errekondoenea, Zume, Montes, Arane, Zaldune, Ibategi…)
babestekoa izan da erabili den irizpidea, eta emaitza lehendik dauden baratzeak, berotegiak eta
hazitokiak babestea izan da baina, aldi berean, hiri-egituraren arrastorik txikiena ere ez izatea,
hiri-bilberik ez izatea, elkargune irisgarririk ez izatea, hirigunea eta ibaia erlazionatzeko eta
integratzeko elementu nabarmenik ez izatea; eta horren ondorioz, mugikortasun-arloan eta,
bereziki, oinezkoen eta bizikletarien mugikortasun-arloan problematika argia izatea.
Kontu berezia da hori ere, gelditzea eta gogoan hartzea merezi duena.
Gauzak horrela, hiri-kokalekuak ez du nortasun unitariorik, ez duelako hiri-jarraitutasunik;
horrek lagundu egiten dio Ibarrari lo-hiriaren izaera izaten eta bere hiri-ingurunean elkarren
artean isolatutako eremuak izaten. Dena den, udalerria espazio libre publiko urbanizatuz eta
ekipamenduz hornitzeko udalak egindako ahaleginak egoera hori neurri batean zuzentzea lortu
du.
Nolanahi ere, ikusitako ahuleziak aukera gisa aurkezten dira. Orain arte gehien bat baratzeek
okupatutako espazioa babesteak soluzioak eskain ditzake ikusitako problematika konpontzeko,
baldin eta lehentasuntzat jotzen bada.
Ibarretik kanpo, bestalde, industria-kokalekuak egin dira, bai Molpoidon, GI-3212 Leaburuko
errepidearen ondoan, eta bai Okobion, GI-3211 Belauntzako errepidearen ondoan; eta oraindik
orain, Apatterrekan, sarbide zuzenarekin N-1etik GI-2130-A errepidean barrena; denak Zelai
ibaiaren hegoaldean.
Azkenik, udalerriak kokaleku isolatuak ere baditu, hasiera batean baserri sakabanatuak zirenak,
bai Zelai ibaiaren iparraldean eta bai hegoaldean. Baserri horien aldamenean etxebizitza
isolatuak eraiki dira, eta baita etxebizitza-blokeren bat ere, eta Izaskungo ermitaren inguruan
nolabaiteko eraikin-pilaketa sortu da. GI-3421 errepidetik iristen da auzora, eta aparkaleku
urbanizatu bat ere badu.
Biztanleriaren banaketari dagokionez, % 95 baino gehiago hirigunean bizi da. Udalerriko
etxebizitzen % 95,5 ere hirigunean dago. Izaskun eta Orietapea auzoetan 48 etxebizitza daude;
Molpoidon eta Egialden, bestalde, 32 etxebizitza daude; udalak emandako datuen arabera,
2014ko uztailari dagozkionak, 80 etxebizitza horietatik 15 hutsik daude, hau da, % 18,75.
Horiek horrela, etxebizitzako batez besteko okupazio-ratioa 2,53koa da hirigunean eta 3,01ekoa
landa-ingurunean. Etxebizitza okupatuko batez besteko indizea 2,55 biztanlekoa da, gutxi
gorabehera (Gipuzkoako batez bestekoa 2,51 biztanlekoa da etxebizitza okupatuko). Indize
baxua da, azken urte hauetan nabarmen murriztu dena, aurrerago azalduko den bezala.
Bestalde, udalak emandako 2014ko datuen arabera, etxebizitza hutsen kopurua 168 unitatekoa
bada ere, kopuru hori ez dator bat udalerrian benetan hutsik dauden etxebizitzekin, horietako
batzuk okupatuta daudelako, beste erabilera batzuekin, erroldatu gabeko biztanleekin edo baita
beste mota bateko egoerekin ere. Dena den, kopuru hori udalerriko etxebizitza-parkearen % 9
baino ez da, oso esanguratsua ez den kopurua. Kopuru hori Tolosaldekoarekin (% 17) eta
Gipuzkoakoarekin (% 14,5) alderatzeko modukoa da.
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Nabarmentzekoa da azken urte hauetan etxebizitza berriaren eskaintzarik ez izateak bi
fenomeno eragin dituela: bata positiboa, lehendik zegoen etxebizitza hutsa okupatzekoa;
bestea negatiboa udalerriarentzat, gero ikusiko den bezala, gazteek herritik alde egitekoa.
XX. mende-hasieran 725 biztanle zituen Ibarrak. Hiru lehen hamarkadetan hamar urtean
behingo % 9ko batez besteko erritmoan hazi zen, eta ondorengo hiru hamarkadetan hamar
urtean behingo % 16 eta % 20 arteko erritmoan.
Hala, 1960ko biztanle-erroldaren arabera, Ibarrak zuzenbidezko 1.541 biztanle zituen, beraz, 60
urte behar izan zituen biztanleria bikoizteko.
Berez etengabea eta garrantzitsua zen hazkunde hori txiki geratu zen hirurogeiko hamarkadan
gertatu zenaren aurrean, izan ere, Ibarrako biztanle-kopurua bikoiztu eta 3.108 biztanleraino
iritsi zen. Aldameneko Tolosa hiribilduko biztanle-kopurua, bestalde, 2.392 biztanletan hazi zen,
hori % 15eko hazkundea besterik ez bazen ere.
Fenomeno horrek, fenomenoa gertatzeko moduarekin batera, lehen azaldu den bezala, goitik
behera aldatu zuen udalerriaren izaera epe labur horretan. Ibarrak, ordea, erantzun egin zien
une hartan sortu zitzaizkion erronkei eta Tolosaldera iritsitako etorkin asko hartu zituen. Horrek
eragina izan zuen alderdi soziologikoetan eta linguistikoetan, hirien eraketari lotuta egon ohi
direnetan, baina Ibarrak konpontzen jakin du, pixkanaka-pixkanaka.
Hazkundea ez zen geratu 1970ean, eta antzeko erritmoan jarraitu zuen hurrengo bosturtekoan,
1975ean 4.037 biztanlera iritsi zelarik. Logikaz, biztanleriaren gehikuntza-ehunekoa murrizten
joan zen.
1960-1975 aldian Ibarrara iritsi ziren etorkin gehienak Gaztela eta Extremadurakoak ziren, hau
da, gaztelaniaz hitz egiten zuten erkidegoetakoak.
Ondorengo urteetan biztanle-kopuruak gorako joerari eutsi zion eta 1981ean 4.392 biztanlera
iritsi zen eta 1986an 4.570era. Urte hartan joera alderantzikatzen hasi zen.
Hala, ondorengo hamabost urteetan biztanle-kopuruak behera egin du pixkanaka-pixkanaka,
2001ean 4.208 biztanlera iritsi arte. Azken 15 urte hauetan kopuru horren inguruan mantendu
da, bai Gipuzkoak eta bai Tolosak hazkunde esanguratsuak izan dituzten arren (ia % 5 eta % 7
baino gehiago, hurrenez hurren, 2001-2011 aldian).
2011ko erroldaren arabera, udalerriko biztanle-kopurua 4.229 biztanlekoa zen.
Gaur egun, udalerriak 4.300 biztanle ditu, gutxi gorabehera. Hala, 2013ko urtarrilaren 1ean,
Ibarrako Udal Erroldaren urteko berrikuspenari buruzko EINen iturri ofizialak (abenduaren 20ko
1016/2013 ED) 4.268 biztanleko kopurua ematen du (% 51,4 gizonezkoak eta % 48,6
emakumeak); Bestalde, 2013ko abenduaren 31n, Udal Erroldako datuen arabera, 4.257
biztanle zituen eta 2014ko uztailaren hasieran eguneratutako udaleko datuen arabera, 4.310
biztanle.
Lehen esanda bezala, azken zazpi urte hauetan bizitegi-eskaintzarik ez egoteak eragin du
biztanle kopurua Tolosaldean antzeko ezaugarriak dituzten udalerrietan adina ez haztea. Hala
ere, esan behar da, eutsi egin diola azken 15 urte hauetan.
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Lehen adierazi den bezala, biztanle gehien hiribilduko hirigunean pilatzen dira (% 95,5), izan
ere, biztanleria sakabanatua ozta-ozta iristen da guztiaren % 4,5era. Egungo Egialde,
Izaskunburu, Molpoido eta Orietapea landa-auzoetan udalerriko biztanleen % 0,9, % 1,5, % 0,6
eta % 1,5 bizi da, hurrenez hurren.
Arestian azaldutako guztiak oso modu adierazgarrian erakusten du udalerriaren etorkizuna. 19601975 aldian aldaketa gogorra bizi ondoren, egoera egonkortu egin da eta, aldaketa haiek gainditu
ondoren, etorkizuneko erronka berriei aurre egin behar zaie behar adina integratutako
biztanleriarekin.
Dena den, arestian esandakotik kontuan izan behar da ekipamendutarako, etxebizitzatarako eta
industrialak ez diren hirugarren sektoreko garapen berrietarako lurzoru-eskaintza urria dela,
Tolosakoarekin eta, oro har, Gipuzkoakoarekin alderatuta, azken urte hauetan Ibarran ikusitako
portaera desberdinaren jatorria. Izan ere, Tolosak nahiz Gipuzkoak biztanle-kopurua handitu dute
eta Ibarrako gazteek, aldiz, udalerritik kanpo aurkitu dute etxebizitza eta bizilekua.
Horregatik, esku artean dugun Plan Orokorra idazteko testuinguruan, bai udalak eta bai herritarrek
kontuan izan beharko dute hori guztia, Ibarrarako etorkizuneko proiektuari buruzko erabaki egokiak
hartu ahal izateko.
Orain arteko informazioa, eta baita gero emango dena ere, Eustaten eta Eusko Jaurlaritzaren
biztanleriari buruzko datu estatistikoetan oinarrituta eta gaiari buruzko udal-informazioa gehituta
osatu da.
Bestalde, 2011ko erroldan jasotakoari erreparatuta, udalerriko etxebizitza-kopurua 1.847
unitatekoa da. Horietatik okupatuta daude bizitegi-erabilerekin 1.604. Horrek, etxebizitza okupatuko
2,64 biztanleko indizea ematen du, Gipuzkoako batez bestekoa baino handiagoa. Baina azken
datuen arabera, guztira 1.858 etxebizitza dira (ia-ia kopuru bera) eta 1.668 etxebizitza okupatuak
(dezentez gehiago). Etxebizitza okupatuko 2,55 biztanleko indizea ematen du horrek, udalak
2014ko uztailean emandako datuen arabera mantendu egiten dena. Lau urtetan soilik ia 0,1 puntu
jaisteak ere azken urte hauetan Ibarran zer gertatu den erakusten du: etxebizitza berrien
eskaintzarik ez egoteak hutsik zeudenak okupatzea eragin duela eta, ondorioz, lehen azaldu
den bezala, Gipuzkoakoa eta Tolosaldekoa baino etxebizitza hutsaren indize askoz txikiagoa
duela Ibarrak.
Nolanahi ere, ratio horren eboluzioa nabarmena izan da 1960-1975 alditik aurrera. Ordutik hona
asko murriztu da ratioa, landa-izaerako gizartea hiritarragoa bihurtu delako eta familiaren tamaina
txikitu egin delako eta, ondorioz, herritarren eskaerari erantzuna emateko beste tipologia bateko
etxebizitzen premia sortu delako.
Hala, 1991n, indize hori etxebizitza okupatuko 3,02 biztanlera jaitsi zen, eta ondorengo 10 urteetan
0,30 puntu jaitsi zen (2,72 puntu 2001n), eta 0.08 puntu ondorengo 10 urteetan. Horrek erakusten
du etxebizitzen okupatzaileen batez besteko kopuruak jaisten jarraitzen duela eta, Gipuzkoan eta,
oro har, Europa osoan gertatzen ari dena ikusita, jaisten jarraituko duela aurreikusten dela. Izan
ere, familia-ereduen aniztasunak etxebizitza-unitate bakoitzaren murrizketa drastikoa dakar eta
gaur egun Ibarrak duena baino ratio txikiagoak dituzte. Nolanahi ere, etxebizitza okupatuko ratioa
2,55 biztanletan kokatu ondoren, datozen urteetan astiroago jaitsiko dela uste da, hori Plan
Orokorrean egiten den proposamenaren baitan ere egongo den arren.
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Etxebizitzak okupatzeko moduan eta bizitzeko moduan izandako kultura-aldaketa garrantzitsu hori
izan da azken urteetan etxebizitzen gehikuntza biztanleriarena baino askoz handiagoa izatearen
arrazoia, Ibarran ikusten den bezala. 1991tik 2011ra bitartean biztanle-kopurua % 5 murriztu zen
eta etxebizitza okupatuen kopurua, aldiz, % 27 hazi.
Orain arte azaldutako datuek, bestalde, bizitegi-erabilerarik ez duten etxebizitzak 2011ko
erroldan etxebizitza guztien % 13,16 direla erakusten dute, 2001ean ikusitakoaren antzeko
proportzioa (% 12,93) dena, baina 1991n ikusitako ratioa (% 14,73) baino baxuagoak biak.
Kopuruari dagokionez, 243 unitate dira, baina ezin da esan denak etxebizitza hutsak direnik,
horietako batzuek beste erabilera batzuk dituztelako edo erroldatu gabeko biztanleek okupatzen
dituztelako; baita beste mota bateko egoerak sortzen direlako ere (beste jarduera batzuek
okupatuta, birgaitze-lanetan edo horien premian, batez ere landa-ingurunean...). Udalak
emandako azken datuen arabera (2014ko uztaila), okupatu gabeko etxebizitza-kopurua
nabarmen txikiagoa da eta 168 unitatetan ebaluatu da, hau da dauden etxebizitza guztien
(1.858) % 9 gutxi gorabehera.
Lehen ere aipatu den bezala, kopuru hori ez da oso handitzat jotzen, etxebizitzak okupatzearen
onura orokorraren kalterik gabe; horregatik, uste da, udalerriko etxebizitza hutsetan esku
hartzeak ez duela eragingo etxebizitza-eskaintza efektibo garrantzitsurik.
Lehen hurbilketa orokor horren ondoren, datuek erakusten dute azken 13 urte hauetan,
birgaitutako etxebizitzak alde batera utzita, udalerrian 79 etxebizitza berri besterik ez direla
eraiki, urteko 6 etxebizitza. Hori oso eskaintza txikia da, eta emantzipatzeko adinean dauden
herriko biztanle batzuek bizitzen jartzeko beste herri bat aukeratzearen arrazoia. Etxebizitzaprodukzio horrek 1,4 etxebizitzako ratioa eragiten du mila biztanleko eta urteko, garapen
jasangarri baterako zentzuzkotzat eta propiotzat jo daitezkeen ratioekin alderatuta, 4 eta 6
etxebizitza artean mila biztanleko eta urteko, nahikoa ez dena.
Aurreko hamarkadan (1991-2001) gertatutakoa aztertzen badugu, 299 etxebizitza berri eraiki
zirela ikusiko dugu, hau da, 30 bat etxebizitza urteko eta, ondorioz, 7 etxebizitza inguruko ratioa
mila biztanleko eta urteko, lehen aipatu den erreferentziako balioa baino zerbait gehiago.
Azkenengo bi behaketa horiek, garapen berrietako etxebizitza berriak sortzeko udal-plangintzan
eskaintzarik ez egotean justifikazioa aurkitzeaz gain, krisiaren eraginari erantzuten dion egoera
bat adierazten dute.
Hori ikusita, eta bizitzen ari garen krisiak eragiten dituen ziurgabetasunen kalterik gabe,
plangintzak, azken urte hauetan ikusitako joera aldatzen lagundu dezaketen soluzioak bidera
ditzakeela egiaztatu da, hori bada Ibarrako udalak eta herritarrek markatutako bidea, udalak abian
jarri duen plangintza berrikusteko aukera justifikatuz.
Gaur egun ikusten da bizitegi-eskaintza hutsaren hurrengoa dela (indarreko Arau Subsidiarioak
ia % 100ean egikarituta daude) eta, aldi berean, eskaria ere urria dela egungo egoeran, batez
ere finantzaketa lortzeko arazoengatik, baina dagoen premiaren kalterik gabe.
Ondorengo taulak deskribatzen du udalerriko etxebizitzaren egungo egoera:
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ETXEBIZITZA
(udalerriko datuak 2014ko uztailean)

Kokapena

Udalerria
guztira

Etxebizitzak
guztira

Bizitegierabilerarik
gabeko
etxebizitzak

1.858

168

Biztanleak

Biztanleak/etx.
okupatuko

Bizitegierabilerarik
gabeko
etxebizitzen %

4.310

2,55

9,00

Bestalde, adierazten da, landa-ingurunean, bai okupazio-maila eta bai etxebizitza hutsen
ehunekoa hirigunekoak baino handiagoak direla.
Sektore ekonomikoei eta jarduerei dagokienez, XIX. mendera arte, Ibarrako ekonomia-jarduera
nagusia landa-jarduera soila eta ingurunearekin zerikusia zuena izan zen, karobien eta
burdinolaren bat edo besteren salbuespenekin. Ordutik hona ezarri dira udalerrian hainbat
industria, esaterako, paper-fabrika edo botoi-fabrika, Zelai ibaiaren ibarrean, Tolosako hirigunetik
hurbil; aldi berean, horien ondoan baratze handiek jarraitzen dute nekazaritza-jarduera finkatuz.
Industrializazioa eta udalerrian eta ingurune hurbilean hark izan zuen garapena izan ziren etorkinak
erakartzearen eta Ibarra garatzearen arrazoia.
Denborak aurrera egin ahala, aurreneko industria-jarduera haiek zaharkitu egin ziren eta bide
eman zieten industria-ezarpen berriagoei eta, mende honetan, eskualde-mailako Apatterreka
eremuaren garapenari. Garapen horri esker, udalerriko balio erantsi gordinaren % 50 inguru
hartzen du industria-jarduerak.
Dinamika horrek, ibarreko berotegietan baratzeak, hazitokiak eta landaketak finkatzea
lehenestearekin batera, hiriguneko garapen berriek zaharkitutako aurreneko industria-kokaleku
haien lurzoruak okupatzea eragin du. Hala, haiek desagertu eta espazio libre, aparkaleku eta
ekipamendu (botoi-fabrika) bihurtu dira, batik bat bizitegi-izaerakoak diren auzoetan (Idoiaga eta
beste batzuk).
Halaber, azken urte hauetan hirugarren sektore garrantzitsua finkatu da, udalerriko balio erantsi
gordinaren % 40 inguru eragiten duena. Ekipamenduei eta merkataritza-jarduerari lotuta dago
gehien bat, Euskal Herria kalean du kokapen esanguratsuena eta herriko jendea nahiz Zelai
ibaiaren haraneko Ibarratik gorako jendea artatzen du, eta Ibarrako PERCO (Merkataritza
Biziberritzeko Plan Berezia, 2012koa) dokumentuan jendea erakartzeko aukera zabalagoak
aztertzen dira. Enea eta Ikertalde enpresek Ibarrako udalarentzako egindako azterlanen arabera,
2013an 63 merkataritza-establezimendu zeuden udalerrian. Kopuru garrantzitsua dela uste da eta,
krisiak krisi, azken bost urte hauetan beherakada txiki bat soilik egon da; dena den, lanpostu-galera
handiagoa izan da (% 20 ingurukoa) eta lokal huts asko daude.
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Landa-jarduerak, bestalde, presentzia garrantzitsua izaten jarraitzen du udalerrian, hain zuzen ere
ibarreko laboreengatik, hazitokiengatik eta, batez ere, piperrengatik. Sektore horrek herriko
biztanleria aktiboaren zati txiki bat soilik hartzen du baina, hala eta guztiz ere, udalerriaren
identitate-seinalea da eta, ondorioz, zaindu beharreko aktiboa, beste sektore batzuetan ere eragina
izan dezakeena, esaterako, merkataritzan, ostalaritzan, etab.
Egungo krisi-egoeran, produkzio-sektore guztiak sustatzeko aukera da politika egokiena, eta
hirigintza-plangintzan baliabideak aurkitu behar dira norabide horretako jardunbideak errazteko.
Hala, Apatterrekaren garapenaren bigarren fasean industria-lurra prestatzen jarraitzea
etorkizuneko apustu gisa hartzen da eta, gainera, eskualde-izaera du eta udalaz gaindiko
konpromiso publikoena. Era berean, beste neurri batzuk ere proposa daitezke, PERCOren
proposamenen osagarriak, landa-garapenaren inguruan aztertzen ari direnen eta Tokiko Agenda
21en Ekintza Planaren testuinguruan formulatzen direnen osagarriak. Horiek guztiek bat egingo
dute helburu horren bilaketan, eta udalerrian enplegua sortzeko eta langabezia-tasa (% 15,8)
murrizten ahaleginduko dira, Gipuzkoako eta Tolosako batez bestekoa baino bi puntu handiagoa
dena, Enea eta Ikertalde enpresek egindako azterlanean ere jaso den bezala. Hain zuzen ere,
azterlan horren arabera, 2013an 323 langabe zeuden udalerrian, 2007an baino, hau da, krisia hasi
aurretik baino 201 gehiago.
Egoera hori gainditzeko, Tolosaldea Garatzen eskualdeko agentziaren laguntza ere badu udalak.
Arestian azaldutako guztiak lekuaren egoera soziala, ekonomikoa eta ingurumenekoa
erakusten ditu, Plan Orokor honen berrikuspenaren xede den Ibarrako udalerriaren
ingurunearen eta ingurumen-baldintza eta -ezaugarrien deskribapena txertatuz.
Baina ondorengo ataletan neurri handiagoan ebaluatuko dira udalerriko ingurumen-baldintza
eta -ezaugarri horiek.

III.1.

Ikuspegi geografikoa eta Orografia.

Uzturre gailurreria mendebaldetik ekialderako norabidean hedatzen da eta Ibarrako punturik
garaiena da. Haran osoa ikusmenean du hura baino 600 metro gorago, eta ipar-haizeen aurka
babesten du. Hala, itsasertzeko hodeiei Uzturre eta Ernio mendiek eusten diete, eta ez dira
hegoaldean kokatutako haranera iristen. Bestalde, Zelai ibaiaren ezkerraldean, erliebea
leunagoa da eta muinoek garaiera txikiagoa dute.
Ibarrako harana eratzen duten hegal eta mendiez osatutako sistema oso malkartsua da ipar
isurialdean. Baina harana zabala eta malda txikikoa da, Zelai ibaiaren bi aldeetan eratzen
delarik.
Ondorengo grafikoan dago irudikatuta udal herriaren orografia.
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III.2

Klimatologia.

Ibarrak klima bero eta epela du, prezipitazio ugarirekin. Datu meteorologiko hurbilenei
erreparatuta, Cfb kategoriakoa da Köppen sailkapenaren arabera. Urteko batez besteko
tenperatura 13ºC ingurukoa da, Gipuzkoa osokoaren antzekoa; prezipitazioa, berriz, 698 mm
urtean. Hezetasun erlatiboa handia da, hodei ugarirekin eta aire hezearekin.
Kantauri itsasoak eta haizeek eragiten dituzte, orografiak ere baldintzatzen dituen arren
(erliebeak eta zehazkiago Uzturre gailurreriak eta Ernio mendiarenak ez diote uzten pasatzen
itsas-haizeari eta kondentsazioa eta euria bideratzen dituzte), urte osoan zehar
erregulartasunez banatzen diren prezipitazioak, erregimen termikoa (negu leunak eta uda
freskoak) eta hezetasun handia eta hodei ugari izatea.
Euskal Herri osoa bezala, mendebaldeko zirkulazio orokorrarekiko hegoaldean kokatuta
egoteak ondo bereizitako lau urtaro izatea eta urtean zehar borraska ugari izatea eragiten
du.Bere latitude geografikoak antizikloi subtropikalen eragina galarazten du.
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2011-12 urtea
Gipuzkoako Foru Aldundiaren plubiometroa
AEMETen plubiometroa
Erabilera Anitzeko Sarearen plubiometroa (GFA-EJ)
mm / urtean
Iturria. Gipuzkoako Foru Aldundia. Garapen Iraunkorrako Departamentua. Plubiometriko mapa.
Fuente. Diputación Foral de Gipuzkoa. Departamento para el Desarrollo Sostenible. Mapa de pluviometría.

III.3

Geologia eta geomorfologia.

Lurraldeko geologiaren ikuspegitik, Ibarrako udalerria Bortzirietako mendigunearen hegomendebaldeko ertzean dago eta, zehazkiago, Tolosako Unitate Tektonikoaren barruan. Unitate
horretan daude Uzturre mendiaren sinklinaleko egiturak, Larte mendiaren sinklinala, tarteko
antiklinal bat, ia erabat higatuta dagoena Trias Keuper ukitu arte, eta Bortzirietako
mendigunearen mendebaldeko ertzeko aureola permotriasikoa.
Uzturre mendiaren sinklinala Ernio mendiaren sinklinalaren ekialdeko jarraipena da. Ernio
mendiaren sinklinalak tolesturen lurralde-norabideari eusten dio (N120ºE - N130ºE), baina hau
E-IE norabidean urruntzen da eta, ondorioz, sinklinalaren ardatzak konkabotasun-tolestura du
iparraldean. Iparreko aldea posizio normalean du eta hegoaldeko murgiltze moderatuarekin.
Hegoaldea bertikalizatua dago eta zenbait puntutan alderantzikatu ere egiten da. Estratuen
alderantzikatze hori mendiaren parterik gorenean ikusten da eta Behe Kretazikoko materialei
eragiten die. Jurasikoko materialak, aldiz, subhorizontalean daude eta zertxobait iparraldera
murgilduz. E-ko eta HE-ko sektorean egitura geologikoa konplexua da xehetasunetan eta ipar
norabideko ezkata tektonikoen jarraipena da, euren artean oinaldeko termino jurasikoak
gainjarrita eta mesozoikoko jalkin-multzo osoa Bortzirietako mendigune paleozoikoaren gainean
dela.
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Ibarran azaleratzen diren talde litologiko desberdinen karakterizazioaren ikuspegitik, honako
litologia hauen segida aurkitzen dugu:
- Igeltsu-buztinak (Trias Keuper)
Ibarrako udalerriko alderi beherenean azaleratzen dira, hirigunetik hurbil eta hegoaldean.
- Oinarrizko harri intrusiboak
Material horiek Ibarrako hirigunearen hegoaldean kokatutako bi enklabetan eta Uzturre
mendiaren hegoaldeko mendi-hegaleko behe-aldean azaleratzen dira eta Zelai ibaiko
alubioi-deposituekin eta Behe Liaseko dolomia eta kareharri dolomitikoekin kontaktu
diskordantean.
- Dolomiak, kareharri dolomitikoak eta marmolezko kareharriak (Behe Lias)
Material horiek Ibarrako hirigunearen ipar-mendebaldean (N-1 errepide ingurua eta
Tolosatik Izaskungo ermitarako igoera), Ibarrako hirigunearen hegoaldean eta
Leabururekiko mugan azaleratzen dira, eta baita ipar-ekialdeko hirugarren eremu batean
ere, Belauntzarekiko mugaren zerrenda erdi paraleloa eratuz.
- Marga estratifikatuak (Lías)
Luzetarako zerrenda gisa daude aurreko litologiako materialen iparraldean.
- Kareharriak eta kareharri margatsuak (Dogger)
Ibarrako ipar-ekialdeko eremu batean, bi failaren eraginez, kareharri horiek kontaktuan
jartzen dira material dolomitikoekin. E-M norabideko zerrenda batean daude (inflexio
batzuk ere badituen arren), marga estratifikatuetako materialen iparrean.
- Hareharriak, kareharriak eta marga hareatsuak (Malm)
Malm detritikoko materialen I-ean azaltzen dira, M-E norabideko zerrenda gisa.
- Ondo estratifikatutako kareharriak (Malm)
Malm detritikoko materialen I-ean azaltzen dira, M-E norabideko zerrenda gisa.
- Lutita beltzak (Paraurgoniano)
Udalerriko eremurik hegoaldekoenean azaleratzen da, Leaburu inguruan, eta Trias
Keuperreko materialekin kontaktuan sartzen da.
.- Metakin alubialak
Alubioien lodiera asko aldatzen da, ia hutsetik hasi eta Ibarrako hirigunean bertan
egindako zundaketetan aurkitutako 8 m-raino iristen dira. Ibarrako hirigunearen zati handi
bat alubioi-jatorriko material horien gainean finkatuta dago.
- Kolubioiak
Gainazaleko deposituak dira, ez oso ahaltsuak eta etenak, kasu gehienetan grabitatearen
eraginez eta uhaldietako uraren eraginez eratutakoak. Funtsean, legarrez eta harri
koskorrez osatuta daude, matrize buztintsu eta hareatsu-buztintsuarekin.
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- Jatorri antropikoko betelanak
Kapitulu honetan askotariko betelan artifizialak bildu dira, gizakiak egindakoak,
eremuaren morfologian aldaketa eragin dutenak eta azpiko litologiak ezkutatzen
dituztenak. Hondakindegiak, hondakin solido geldoen zabortegiak eta Oria ibaitik
dragatutako materialen deposituak dira.

Geología

Horri gehitu behar zaio Ibarrako udalerrian badagoela Uzturre mendiarekin (PIG 0935) bat
datorren interes geologikoko eremu bat, kareharri urgoniar gorenen sinklinal irauli gisa
definitzen dena, morfologia berezia eratzen duena Oria ibaiaren erdiko ibilguan. Interes
estratigrafikoa, tektonikoa eta geomorfologikoa du.
Interes geologikoko leku horren azalera honako grafiko honetan dago jasota.
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Ikuspegi geomorfologikotik honako lau egoera hauek bereizten dira Ibarran:
- Mendi-hegaletan detektatutako mugimenduen prozesuak. Forma desberdinak dituzte:
orbanak, luiziak, lerradurak, narrasteak, belarrezko terrazak eta kolusioak.
- Ibai-prozesuak. Horiek ere hainbat forma dituzte: ibaiaren egungo kanala, alubioideposituak eta uharren deiekzio-konoen deposituak.
- Prozesu karstikoak. Ibarratik iparralderago kokatutako eremuan bi dolina aurkitu dira,
forma biribildu edo konikokoak eta hainbat metroko diametrokoak.
- Jatorri antropikoko prozesuak Hiru prozesu-mota bereizi dira: erauzketa-ekintzak,
betelan artifizialak eta fluxurako unean uneko oztopoak.

III.4. Karakterizazio edafologikoa eta lurzoruen ahalmen agrologikoa.
Honako hauek dira Ibarran dauden talde edafologikoak: lurzoru buztintsu-hareatsuak, oinarrizko
material intrusiboen gainean garatutakoak (Ofitak), lurzoru buztintsuak, Trias Keuperreko
igeltsu-buztinen gainean garatutakoak, lurzoru buztintsuak, material karbonatatuen gainean
garatutakoak, lurzoru franko buztintsu-hareatsuak, hareharri, marga eta kareharrien gainean
garatutakoak, lurzoru alubialak eta harkaitz-eremuak.
Mota Agrologikoei buruzko informazioaren iturria “Gipuzkoako Mota Agrologikoen Mapa” da,
Gipuzkoako Foru Aldundiko Nekazaritza eta Naturaguneen Departamentuak argitaratutakoa.
Mapa horren gainean Ibarrako udalerriaren mugak nabarmendu dira hobeto ulertzeko.
Maparen arabera, Ibarrak VIII motako lurzorua du finkatuta dagoen haran-hondoan, lur
antzuekin bat datorrena, hain zuzen ere, hiriguneek, industrialdeek, harrobiek, zabortegiek eta
abarrek hartzen dutena. Haran-hondo horretan, ordea, IIs eta III motako lurzoruak ere
badaude. Lehenengoak bat datoz mugapen gutxiko lurrekin eta laborantza intentsiborako
egokiak direnekin. Horien emankortasunari eta egiturari eusteko neurri sinpleak hartzen dira.
Lurzoru sakonak dira, ia lauak, emankorrak eta erraz lantzekoak. III motako lurzoruak gai dira
laborantza sistematikoa jasateko, baina horien emankortasunaren mantentzeak zorrotzago izan
behar du aurreko motarako baino. Metaketa-lurzoruak dira eta, horregatik, hezetasun handia
dute. Lurzoruek sakonera ertaina dute, 65 cm baino gehiagoko lodierarekin. Harritsutasuna eta
testura aldakorrak dira.
Mendi-hegaletan, Ibarrako lurzoru-mota nagusia VI2 da. Kasu gehienetan % 30etik gorako
aldapa duten eremuak dira, belardi gisa erabili ohi direnak eta gizakiak asko landu ohi dituenak.
Euren posizio topografikoa, sakonera txikia, erreserba hidrikoa eta emankortasuna kontuan
hartuta, hauskortasun handia dute.
Nekazaritza eta Basoak eta Ingurune Naturala Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planak, behin
betiko onartutakoak, balio agrologiko handieneko eremuetan esku hartzeko baldintzak arautzen
ditu nekazaritza-sektorerako ikuspegi estrategikotik. Beraz, Zelai haranean Balio Agrologiko
handiko lurzoruak egoteak dagokion arloko txostena egitera behartuko du lurzoru horietarako
edozein jarduketa-proposamen, eta hori oso kontuan izan beharrekoa da.
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III.5.

Gainazaleko hidrologia eta hidrogeologia.

III.5.1.- Azaleko hidrologia
III.5.1.1.- Ezaugarri orokorrak.
Udalerriko gainazaleko sare hidrografikoak gainazaleko ur-harpenak, iturburuak eta iturriak
jasotzen ditu. Lehen ere adierazi den bezala, Ibarra zeharkatzen duen ibai nagusia Zelai
izenekoa da, Larte mendiaren ingurunean sortzen dena, 730eko kotan, Berastegiko udalerrian;
Oria ibaira isurtzen ditu urak, hain zuzen ere, Ibarra eta Tolosaren arteko mugan, 75eko kotan,
655 m-ko desnibelarekin eta % 4,6ko batez besteko maldarekin.
Ibilguaren ibilbideak hainbat inflexio ditu arroaren goi-ibarretik hasi eta irteeraraino. Sorlekuan,
hau da, Berastegi inguruan, erreken norabidea nagusia H-I da; Zelai ibaiak berak H-I
norabideko ibilgua du Elduaien herrira iritsi baino zerbait lehenago arte. Orduan, hainbat
inflexioren ondoren, ibaiak E-M norabidea hartzen du Oria ibaian urak isuri arte. Bigarren tarte
horretan guztian, ibaiadarren norabide nagusia I-H da (Uzturre mendiaren hegoaldeko mendihegaletakoek) eta H-I Zelai ibaiaren ezkerraldekoek.
Bai Zelai ibaiak eta bai horren ibaiadarrek haran itxi eta malda handikoak zeharkatzen dituzte,
jakineko bi lekutan izan ezik, Berastegiko depresioan eta Ibarrako hirigunean. Azken eremu
horretan, ibaiaren malda txikitu egiten da eta bere ibilbide ia zuzena alde batera utzi eta
meandroak egiten eta forma bihurriak eratzen hasten da eta, aldi berean, materialak metatzen
ditu uholde-lautadetan.
Beraz, sistema hidrologikoa ibilgu nagusira urak isurtzen dituzten erreka txikiek osatzen dute.
Garrantzi handieneko erreken artean honako hauek daude eskuin aldean: Katxolosko,
Sorgintxulo, Iturriaundi eta Txiki, Arnikulon eta Beltrangon urak isurtzen dituztenak. Eta honako
hauek dira ezkerraldeko erreka nagusiak: Elketa, Iturralde, Iturizulo eta Apatta.
Sarearen hierarkizazioari Schum-Strahler metodoaren (1952) arabera erreparatuz, Zelai
ibaiarentzako lortzen den gehieneko ordena 4koa da, Berastegiko hegoaldetik hasi eta Tolosan
Oria ibaiarekin bat egin arte. Ibaiadar gehienak 2. eta 3. ordenakoak dira eta, gutxi gorabehera,
1.000 eta 2.000 metro arteko ibilgu-luzerak dituzte.
Plana idazten denean, kontuan izan beharko da indarreko EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak
antolatzeko Lurralde Arloko Planean (isurialde kantauriarra) xedatutakoa, bai osagai
hidraulikoari dagokionez eta bai ingurumen- eta hirigintza-osagaiei dagokienez.
LAP horren arabera, Zelai ibaiaren ibilgua Ibarran barrena eta Oria ibaiarekin bat egiten duen
arte I. mailakotzat jotzen da, eta bere ibaiertzak eremu garatu gisa sailkatzen dira. Higaduraarriskuko eremuak, akuiferoak urratzeko arriskuko eremuak, eta uholde-arriskuko eremuak ikusi
dira.
Gainazaleko uren eremu horietan jabari publiko hidraulikoa eta zortasun- eta polizia-eremuak
errespetatuko dira, Uren Legearen arabera, uztailaren 20ko 1/2001 ELDren arabera, lehen
aipaturiko LAPren arabera eta Plan Hidrologikoaren arabera.
III.5.1.2.- Gainazaleko uren kalitatea.
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Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailaren “EAEko Ibaien Egoera Biologikoa Jarraitzeko Sarea.
2007ko kanpainako emaitzen txostena”-ren arabera, Zelai-A masak presio-maila global altua
du, isurketa puntualen arazoak (DQO altua, fosforo-kontzentrazio handiak, NTJ eta substantzia
kutsatzaileak), abeltzaintzako isurketa sakabanatuak eta alterazio morfologikoak (presa txikiak,
babesak, etab.) ditu. Ibarrako OZE132 estazioak kalitate fisiko-kimiko txarra du eta, oro har,
Oriaren adarretako gainerako estazioek baino kalitate txarragoa. ICG-k balio baxuak ditu,
salbuespeneko kasuetan soilik baita 70etik gorakoa. 2007ko urteko batez besteko kalitatea
“onargarria” da. Prati indizeak ere emaitza txarrak ditu, 2007ko lau laginetatik hiruk 1eko balioa
gainditu dutenez, urteko kalitatea “onargarria” baita. IFQ-R indizeak berresten du OZE132ren
egoera txarra, 2007ko lau laginetatik hiruk aise gainditu baitute % 45eko balioa. 2007ko urteko
kalitatea “moderatua” izan da. Arrain Bizitzari buruzko Direktibak ere adierazten du estazio hori
kalitate txarrekoa dela, 2007ko hiru lagin III motakoak izan direlako nitrito eta amoniakoen
metaketa handiagatik. Kutsatzaile espezifikoen presentziari dagokionez, fluoruroen, kobrearen
eta zinkaren presentzia aurkitu da, baina kalitate-arauak gainditu gabe. Eroankortasun-ereduari
dagokionez, OZE132ko urteko diagnostikoa gatz-kutsadurarena izan da. OZE132n ez da
aurkitu kutsatzaile espezifikoek kalitate-arauak gainditzen dituztelako arazo esanguratsurik,
baina IFQ-Rk dio estazioak kalitate“moderatua” duela, eta estazioaren egoera ekologikoa
zehazteko esku hartzen duen egoera fisiko-kimikoa desegokia dela. MBi indizeak adierazitako
egoera biologikoak egoera Eskasa ematen dio estazioari udaberrian eta egoera Txarra udan.
Urteko balorazioa egoera Txarrarena da elementu honentzat, beraz, ez ditu betetzen
ingurumen-helburuak. Ia neurketa guztiek bete gabe uzten dituzte ingurumen-helburuak,
udaberrian nahiz udan, seguruenik kutsaduragatik, zatia kanalizatuta dagoen arren eta
ingurumen-baldintza onenak izateko oso egokia ez den arren.
Egoera ekologikoari dagokionez, Zelai masak, Eusko Jaurlaritzaren ibaien egoera
ekologikoaren jarraipena egiteko Sareko OZE132 estazioarekin aztertutakoak, egoera
ekologiko Txarra du. Egoera ekologikoan esku hartzen duten adierazleetako bakarrak ere ez
ditu ingurumen-helburuak betetzen. Hala, maila biologikoan, makroornogabeen komunitateak
nahiz makrofitoenak egoera txarra dute; eta beste bi adierazle ekologikoei dagokienez, arrainkomunitateak eta fitobentosak, egoera Moderatua dute biek. Kimika-arloan, estazioak egoera
Moderatua du. Hidromorfologiari dagokionez, ibaiertzeko basoak egoera txarra du eta alterazio
morfologikoak ere aurkitu dira.
Azken balorazio gisa ondoriozta daiteke Zelai-A masak ez dituela betetzen ingurumenhelburuak eta, beraz, inpaktu egiaztatua duela eta arrisku handiko Masa dela. Gorabehera hori
kontuan izan beharko da uren kalitatea hobetu ahal izateko, baina horrek esan nahiko du haran
osoan esku hartu beharko dela udalaz gaindiko ikuspegitik.
III.5.1.3.- Gainazaleko isurketaren ebaluazioa.
1986an ekarpenen kanpaina osoa egin zen Zelai ibaian, Sarrio paper-fabrika baino beherago
kokatutako puntu batean, urak arroara isurtzen dituzten hainbat iturbururen inguruan.
Seinalatutako lehen laginketa-puntuan ibaiaren ekarpen osoa 27,812Hm3/urteko zela ikusi zen.
Esan beharra dago datu horri Calparsoro eta Sarrioko paper-fabrikek kontsumitzen zuten ura
eta Ibarraren (10 l/seg.), Elduainen eta Berrobiren hornidurarako erabilitako ura gehitu behar
zitzaiola.
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III.5.1.4.- Ur-puntuak.
Ibarrako udalerrian iturburu, ur-harpen eta iturri ugari identifikatu dira, ondorengo grafikoan jaso
direnak.

III.5.2.- Hidrogeologia.
Ibarra Ipar Antiklinorio Hidrogeologikoko Domeinuaren barruan dago, EAEko eremu
iparraldekoeneko lur-zerrenda bat hartzen duen domeinuan. Domeinuak 100 km inguruko
luzera du eta 10 eta 15 km arteko zabalera, eta Plentzia, mendebaldean, eta Irun, ekialdean,
udalerrien artean kokatuta dago. Iparraldetik Kantauri itsasoarekin egiten du muga, ekialdeko
erdian izan ezik. Erdi horretan kostaldeko mendikateari dagokion domeinuarekin egiten du
muga, eta hegoaldean goi Kretazikoko kareharrizko flysch-arekin. Domeinu horren barruan sei
unitate bereizten dira. Elduaien, Ernio, Albiztur, Gazume, Izarraitz eta Ereñozar. Aipaturiko
unitate horietako lehenengokoa da Ibarra, Elduaingoa hain zuzen ere.
Elduaingo unitate hidrogeologiko oso-osoa sartzen da Oria ibaiaren arroan. Ibaiak Alegian eta
Tolosan duen ardatz nagusitik ekialdean kokatutako Aintzerga eta Berastegiko depresioetaraino
iristen dira unitatearen mugak. Iparraldean Leitzaran ibaiaren arroarekin egiten du muga eta
hegoaldean Araxes ibaiaren ezkerraldearekin eta Jaizkuñaga errekastoarekin.
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III.5.2.1.- Iragazkortasuna
Iragazkortasunaren ikuspegitik, Ibarrako udalerrian iragazkortasun oso desberdineko materialak
azaleratzen dira, bertako askotariko geologia kontuan hartuta espero zitekeena.
Udalerriko unitate geologikoei erreparatuta, horien iragazkortasuna ondoren xehatuko duguna
da.
Honako hauek bereizten dira: kolubioi-deposituak, alubioi-deposituak, lutita beltzak, ondo
estratifikatutako kareharriak, hareharriak, kareharri eta marga hareatsuak, marga estratifikatuak,
dolomiak, eta kareharri dolomitikoak, oinarrizko harri intrusiboak eta igeltsu-buztinak.

III.5.2.2.- Kutsadurarekiko urrakortasuna
Eremuan azaleratzen diren materialak eta horien iragazkortasunak kontuan hartuta, haien
honako urrakortasun-maila hauek adieraz ditzakegu. Ondo estratifikatutako Kareharriak
litologiako materialek, Dolomiak eta kareharri dolomitikoak eta Kareharriak eta kareharri
margatsuak litologietakokekin batera, akuiferoen kutsadurarekiko urrakortasun-maila altua dute,
euren iragazkortasun altu edo ertain-altuaz gain, gaur egun hiri-kontsumorako uraren horniduraiturri gisa ustiatzen diren edo etorkizunean ustiatzeko akuiferotzat jotzen diren unitate
hidrogeologikoen parte dira. Alubioi-deposituak litologiako materialei dagokienez, horien
iragazkortasun handiak kutsadurarekiko oso urrakorrak bihurtzen dituzte. Gainera, eremuan
badago kutsadura Ibarratik ibaian gora dauden industriek egiten dituzten isurketengatik.
Ondorengo grafikoan dago irudikatuta akuiferoen urrakortasuna.
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III.5.2.3.- Intereseko akuiferoak
Ibarra udalerrian Uzturre mendiaren hegoaldeko eta hego-ekialdeko mendi-hegalak daude.
Mendi horren egitura geologikoa kurbatura handiko sinklinala da, eta murgiltze leunak ditu
aldamenetan (ez, ordea, sinklinalaren nukleoan). Ardatzak IE-HM norabidea du gutxi
gorabehera. Funtzionamendu independenteko hiru unitate hidrogeologiko bereizi dira: Amasako
unitatea, Guadalupeko unitatea eta Pisuagako unitatea.
Hiru unitate hidrogeologikoak eratzen dituzten materialak Zelai ibaiaren arroa hidrografikoaren
mugen barruan azaleratzen diren arren, unitate hidrogeologiko horietan sartzen den euriaren
edo isurketaren parte handi bat azkenean ez da isurtzen arroa horretan, Oria ibaiaren arroara
isurtzen da zuzenean.
III.5.2.4.- Ur-puntuak.
Aurreko III.5.1.5 idatz-zatian egin da horien aipamena.
III.6. Landaredia.
III.6.1.- Landaredia potentziala
Landaredia potentziala hostozabalen basoek osatzen dute. Horien artean hiru eremu berezitu
hauek nabarmentzen dira:
- Lehen ibarbaso batek, Zelai ibaiaren ibaiertzeko zuhaitzek eratutakoak, udalerria
zatitzen du eta ekialdetik mendebaldera zeharkatzen du ibarbasoko askotariko
zuhaitzak garatuz: haltzak (Agnus glutinosa), sahatsak (Salix sp.), mendebaldeko
alboak (Platanus sp.) etab.
- Bigarren eremu bat estai muinotarretan dago eta hariztiak eratzen du (Quercus robur,
Quercus petraea). Azalera handienekoa da.
Hirugarrena pagoak okupatzen du (Fagus sylvatica) eta estai menditarrean dago.
III.6.2.- Egungo landaredia
Hurrengo grafikoan grafikoki jasotzen da:
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Mota hauek bereizten dira:
- Larreak
Larre-lurrak dira, normalean ganaduak aprobetxatzen dituenak, zaintza kulturalik jasotzen ez
dutenak eta azaleramendu harritsuak dituzten substratu azidoen eta kareharri-substratuen
gainean finkatzen direnak. Baso hostoerorkorra ordezteko unitatea osatzen dute, estai
menditarreko lur deforestatuak okupatzen dituena.
- Belardi edo larre iraunkorrak
Belar-ekoizpenerako lurzoruak dira, batez ere behi-azienda elikatzeko erabiltzen direnak,
oinarrietan aberatsenak diren formazio geologikoekin bat etorriz, margekin, alegia. Horien
artean belardi erdi naturalak, hau da, goldatzen ez direnak eta ereiten ez direnak, eta produkzio
intentsibokoak bereizten dira, alpapa, ray grass, hirusta, etab. ereiteko erabiltzen direnak.
- Lur landuak (baratzeak eta laboreak)
Zaintza kulturalak jasotzen dituzten lurrak dira.
- Fruta-arbolak
Nekazaritza-erabilerako lursailak dira, luzaroan irauten duten eta uzta bakoitzaren ondoren
birlandatu beharrik ez duten zurezko espezieek okupatuak. Ekoizpena fruta-bilketara zuzenduta
dago. Fruta-arbola gehienak sagarrondoak dira.
- Hariztiak. Quercus robur, Quercus petraea
Hariztiak haranetan edo mendi-hegal leunetan agertzen dira, lur sakon, solte eta freskoak
dituztenetan. Ibarran urkiak, pagoak, gaztainondoak, etab. daude. Adar eta hostoen
ezaugarriengatik, unadek aukera ematen dute askotariko espezietan aberatsa den oihanpea
ondo argitzeko. Q. Robur espeziearen ingurunean ohikoak dira sastraka-geruzan Crataegus
monogyna, Ilex aquifolium, Erica s.p., Corylus avellana, Ulex europaeus, Prunus spinosa, etb.
Belar-geruzan hainbat aihen eta belar ageri dira: Vaccinium myrtillus, Holcus mollis, Euphorbia
amygdaloides, Euphorbia dulcis, Sanicula europaea, Ranunculus nemorosus, etab. Aztertzen
ari garen eremuan aurkitzen dugun masa-forma ugariena tantai-basoena da, batzuetan eite
kimatua duena. Basoberritze berri batzuk nahasita daude Pinus Nigra ssp. Korsikako Larizioa
espeziearekin. Eremuko espezie hostozabal ugariena da, lehen aipatutako beste espezie
batzuekin batera ia lursail guztietan dagoena; bada masa garbiko zuhaiztiren bat ere, baina ez
oso esanguratsua.
- Baso misto hostoerorkorra
Baso misto hostoerorkorra udalerrian banatuta dauden hainbat espezie hostoerorkorren
zuhaiztiek osatzen dute. Ondo garatutako lurzoruetan agertzen dira, gehienak substratu batez
ere kareharrizkoetan. Gutxi garatutako lurzoruetan ere badaude baso batzuk, malda oso
handiko ibar-bideak eta mendi-hegalak estaltzen dituztenak. Batez ere bertako haritzaren
presentzia ikusten da, gaztainondo, akazia, haltz, gereziondo eta hurritzekin batera eskai
muinotarrean, eta pago eta urkiekin batera eskai menditarrean. Nabarmentzekoa da haritz
gorriaren (Quercus rubra) presentzia ere, artifizialki sartutakoa.
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- Ibaiertzeko zuhaitzak
Aztertutako eremuan haran-hondoan ageri dira, Zelai ibaiaren ertzetan eta sakanetako
erreketan baso hostoerorkorrak osatuz. Honako espezie hauek ageri dira: haltzak (Alnus
glutinosa), sahatsak (Salix sp.), alboak (Platanus sp.), sasiakaziak (Robinia pseudoacacia),
etab., bi aurrenekoak nagusi direla. Haltza da espezie ugariena, bai eremu horietan eta bai
beste espezie batzuekin nahasita estai muinotarrean, eta argi moduko zerbait da, izaera
sendokoa, substratuaren izaera petrologokioa axola ez zaiona. Lurzoru solteak eta emankorrak
behar ditu, jalkin ugarirekin eta etengabeko hezetasunarekin, eta ur berrituak edo korronteak
baditu hobe.
- Pagadiak
Estai menditarrean finkatzen da, 300 m-tik gorako garaieran eta beste espezie batzuekin
nahasita, pago kimatuen unadaren bat ere badagoen arren. Masa trinkoak eratzen ditu eta
nahasietan leku itzaltsuenak aukeratzen ditu. Babes-balio ikaragarria du, aberastasun handiko
humusa eratzen duelako eta lurzorua ezin hobeto babesten duelako. Isurketak ezin hobeto
doitzen ditu eta urak lurzoruko geruza sakonetara iaragazten ditu.
- Koniferak
Konifera-sailak behe-eremuetan daude, estai muinotarrean eta menditarrean. Estai
muinotarrean intsinis pinua (Pinus radiata) ugaria da eta egoera begetatibo optimoa du. Masaforma desberdinak ditu: basoberritua, tantai-basoa, basobera eta lokatza. Masa garbi
erregularretan aurkitzen da, eta baita alertzearekin (Larix kaempferi) batera ere. Azken urte
hauetan sartu diren koniferak larizio pinua (Pinus nigra Laricio de Corcega) eta Douglas izeia
(Pseudotsuga menziesii) dira, hau estai menditarrean. Haritzarekin nahasita ere aurki
ditzakegu, lehenengoa Quercus robur espziearekin eta bigarrena Quercus rubra-rekin.
Konifera-sailetako espezie ugariena intsinis pinua da.
- Zuhaitz hostozabalen sailak.
Hostozabalen baso landatuak beste espezie batzuekin nahasita daude estai muinotarrean eta
menditarrean. Bai kuantitatiboki eta bai kualitatiboki garrantzi gehien duen espeziea haritz gorri
edo amerikarra da (Quercus rubra), lurzoru sakon eta freskoetan dagoena, pagoarekin eta
bertako haritzarekin nahasita. Sartu den beste hostozabal-espezie bat gaztainondoa da
(Castanea sativa), ekialdeko Mediterraneoan jatorria duena.
Bertako haritza (Quercus robur) larizio pinuarekin (Pinus nigra ssp. Laricio) nahasitako sailak
ere ikusi dira esposizio eta lurzoru xerofiloetan.

III.7. Fauna.
Faunaren ikuspuntutik begiratuta, Ibarrako udalerria eremu atlantikoan dago. Zelai ibaiko arrainfaunaren berrikuspena aurkeztuko dugu ondoren, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailak
egindako “Ibaien Egoera Biologikoa Jarraitzeko Sarea. 2007ko kanpainako emaitzen txostena”
azterlanean jasota dagoena, eta baita Ibarrako udalerria kokatuta dagoen saretarako Eusko
Jaurlaritzaren Biodibertsitate Zuzendaritzak emandako espezieen zerrenda ere.
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- Arrain-fauna
Udalerriko ur-ibilgu nagusia Zelai ibaia da. Bertan daude zati horretan potentzialtzat jotzen diren
6 espezieetatik 5, baina amuarrain ostadarraren eta amuarrain arruntaren (Salmo trutta)
presentzia arraroa da. Aintzat hartutako populazioko espezie nagusia ezkailua (Phoxinus
2
phoxinus) da, ale guztien % 55ekin eta 44 ind./ 100 m -ko dentsitatearekin. Shannon
dibertsitatea (H) 1,674 da, 5 espezie autoktonorako. Halaber, dentsitate espezifikoen batura 82
2
ind/ 100 m -koa da, batez besteko dentsitatetzat jo daitekeena.
Kutsadurarekiko espezie intolerantetzat jotzen dira amuarrain arrunta eta ezkailua; ez
daudenen artean, mazkarra, (Barbatula barbatula); sartutako gisa, amuarrain ostadarra.
Halaber, ez zen aurkitu lesiodun eta/edo taradun alerik. Bestalde, estazio horretan 24.201 g-ko
guztizko biomasa (b) kalkulatu da, 92,23 gꞏm-2ko dentsitatearekin (B), baxutzat jotzen dena.
Tarte horretako biomasan presentzia handiena duena mendi-barboa (Barbus graellsi) da,
guztiaren % 67rekin. Amuarrain arruntak tarte horretan duen presentzia hutsala da eta ez dago
populaziorik. Ale gazteak dira. Loinari dagokionez (Chondrostoma mieggi), tarte horretan urria
dela egiaztatu da, eta ale gutxi daudela. Populazioa desorekatua dago hein batean. Gehienak
gazteak dira (% 85), eta gainerakoak helduak: % 15. Barboa ere urria da tarte horretan.
Populazio heldua da. % 60 helduak, % 24 arrainkumeak eta % 16 gazteak. Aingirari dagokionez
(Anguilla anguilla), tartean ez da oso ugaria, baina duen presentzia nahikoa dela ematen du.
Populazio heldua da. % 68 helduak eta % 32 gazteak. Ezkailua ere ez da oso ugaria, eta % 82
helduak dira eta % 18 gazteak. Amuarrain ostadarrari dagokionez, kirol-arrantzarako
askatutako aleak dira. ECP indizearen arabera, OZE132 estazioak 3,53ko puntuazioa du,
egoera ‘Moderatua’ diagnostikoarekin bat datorrena.
Zelai ibaian dauden deskribatutako espezieez gain, Eusko Jaurlaritzaren Biodibertsitate eta
Ingurumen Partaidetzako Zuzendaritzak emandako zerrendan, Ibarrako udalerrian (10x10 kmko sareta) egon litezkeen honako espezie hauek daude jasota. Aldi berean, Basa eta Itsas
Fauna eta Florako Espezie Mehatxatuen Euskal Katalogoaren barruko katalogazio-maila ere
ematen da (167/1996 Dekretua, uztailaren 9koa, eta hori eguneratzen duen araudia).
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Anguis fragilis
Chalcides striatus
Coronella austriaca
Elaphe longissima
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Katalogoko kategoria murriztaileenei erreparatuta, lehenik eta behin esaten da Ibarrako ibilgu
bat bera ere ez dagoela Galemys pyrenaicus (Pirinioetako desmana) espeziearen Kudeaketa
Planaren barruan Interes Bereziko Eremutzat jo direnen artean. Kudeaketa Plana 2004ko
maiatzaren 12ko FORU AGINDUAREN bitartez onartu zen, Galemys pyrenaicus (E.Geoffroy,
1811) Pirinioetako Desmanaren Gipuzkoako Lurralde Historikorako Kudeaketa Plana onartzen
duenaren bitartez. Basa eta Itsas Fauna eta Landaredian Arriskuan dauden Espezieen
Euskadiko Zerrendan (167/1996 Dekretua, uztailaren 9koa) “Galtzeko arriskuan” katalogatutako
espezie horren presentzia ziurra da aztertzen ari garen Eremutik hurbil dagoen eta Ibarra
dagoen informazio-sareta berean kokatuta dagoen haran batean.
Sareta horretan muxar grisa (Glis glis) ere badago, lehen aipatutako Espezie Mehatxatuen
Zerrendan “Kaltebera” gisa katalogatuta dagoena. Bere habitata baso hostoerorkor helduak,
batez ere pagadiak, Quercus robur hariztiak eta baso mistoak dira, eta basoak nagusi diren
eremuetan dago, baina ez masa bakanduetan. Gipuzkoako Foru Aldundiko Landa Garapeneko
Saileko Basa Faunako arduradun teknikoei kontsulta egin zaie, eta jarduketaren xedeko
eremuetan, aztertutako hirigintza-dokumentuan aurreikusitakoetan, ez dirudiela oso probablea
haren presentzia, jakinarazi dute.
“Kaltebera” katalogazio berarekin dago zerrendan uhalde-enara. Orain arte egindako
azterlanetan ez da haren presentziarik antzeman Ibarran.

III.8. Espazio natural babestuak eta natura-intereseko eremuak.
Udalerrian ez da identifikatu natura-intereseko eremurik.
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III.9. Korridore ekologikoak.
Ibarrako udalerrian, Uzturre gailurrerian eta ekialdeko muturrean, Aralar-Aiako Harria loturako
Hegoa-Iparra korridore ekologikoak udalerria zeharkatzen du.
Bere eragin-eremua, ordea, zabalagoa da eta mendebalderantz hedatzen da, gailurrerian
zehar.
Ondorengo grafikoan daude jasota korridorearen eta bere eragin-eremuaren xede diren
udalerriko azalerak.

III.10. Paisaia.
Udalerriko ingurune “naturala” eta paisaia Memoria honetako aurreko beste zati batzuetan
kontuan hartu dira. Horren arabera, Ibarraren zatirik handiena Tolosaren ikus-arroan kokatuta
geratzen da (539 zk. arroa), paisaia-balorazio baxua duen arroan. Hala ere, Uzturretik
Belabietara doan gailurreriaren paisaia-interesa plantea daiteke, paisaia berezi eta bikaintzat
jotzen ez den arren.
Udalerrian ikus-arroa bikainik identifikatzen ez den arren, arroa arruntak eta paisaia-balio
baxukoak direlako, prozesuan zehar, aipaturiko gailurreriako tontor-lerroa eta bere ingurune
hurbilena paisaia-balioko eremutzat jotzeko aukera aztertzea planteatzen da.
Modu horretan, herria dagoen ikus-arroaren gaineko ikusmen handiagoa duen lurraldearen zati
bat babestuta egotea plantea daiteke.
Paisaiaren ikuspegitik ere hiri-paisaia balioztatzeko aukera planteatzen da, Zelai ibaiaren
ibaiertzei dagokienez, elkarrekin ingurumen-hobekuntza sustatuz.
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Landa- eta hiri-paisaia Ibarran
Bestalde, udalerri honen ikus-arroa ez da oso irekia; inguruneko mendietako mendi-hegalak eta
lekuan bertan haranak eta ibaiak eskaintzen dituzten eszenak daude.
Herritarrentzako ikus-eragin handiena aztertutako ingurunean dauden etxebizitzetan gertatzen
da, hau da, hirigunean bertan eta mendi-hegaletan garaiera desberdinean kokatutako baserri
eta eraikinetan.
Udalerriaren tamaina eta bere ezaugarriak kontuan hartuta, a priori, paisaia-unitate bakarra
aurreikusten da.

III.11. Batasunaren Intereseko Habitatak.
Ibarran kokatuta dauden Interes Komunitarioko habitatak ondoren identifikatzen dira.
Lehentasunezko interesekoak asterisko batekin seinalatu dira.
Honako hauek dira:
6510. Garaiera txikiko sega-belardi pobreak (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinanis).
Habitat hori da aztertzen ari garen eremuan ugariena sega-belardiak direlako ugarienak. Oso
habitat arrunta da aztertzen ari garen eremuaren ingurunean eta Euskal Herriaren isurialde
ozeanikoan, solairu bioklimatiko muinotarreko erabilera mistoko - sega eta artzaintza - belardi
gehienak hartzen dituelako. Aztertzen ari garen eremuan erregistratutako habitaten azalera
handiena dute eta erdialdeko-mendebaldeko sektorean daude gehienak.
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6210*. Kare-substratu gaineko larre lehor erdi naturalak eta sastraka-fazieak (FestucoBrometalia) (* orkidea ederreko parajeak). Udalerriko iparreko eta erdiko sektorean banatzen
dira.
6230*. Egitura belartsuak, Nardus espeziea eta beste espezie ugari hartzen dituztenak, eremu
menditarretako substratu silizeoen gainean. Udalerriko iparreko sektorean daude gehienak.
4030. Txilardi lehor europarrak Udalerriko erdiko eta hegoaldeko sektorean banatzen dira.
9120. Pagadi azidofilo atlantikoak, Ilex eta, batzuetan, Taxus-ezko (Quercion robori-petraeae
edo Ilici-Fagenion) oihanpea dutenak. Udalerriko ekialdeko muturrean daude.
9260. Castanea sativabasoak. Udalerriko iparrean daude.
4090. Txilardi oromediterraneo endemiko otedunak Orban bakarra dago udalerriaren iparrean.
Habitat Direktibatik eratorritako babes-konpromiso guztiak babes bereziko eremuetan dauden
habitatei aplikatu behar zaizkie baina, hau ez denez kasua, Direktibako 11. artikuluak Europako
lurraldean presente dauden guztientzako zaintza xedatzen du.

III.12. Onura publikoko mendiak.
Ibarrako udalerrian onura publikoko mendi bakarra identifikatu da. Azalera txikia du, eta
ondorengo grafikoan dago jasota.
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III.13. Kalitate atmosferikoa eta fonikoa.
Ibarran ez dago Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailburuordetzaren “EAEko Airearen Kalitatea
Kontrolatzeko Sare”ko airearen kalitatea neurtzeko estaziorik. Estazio horietan hurbilena
Tolosan dago (43º07´51´´,02º11´28). Estazio horretan, honako hau izan zen 2009ko airearen
kalitatearen urteko laburpena: Ona 172 egunetan, Onargarria 181ean, eta Moderatua 12tan.
Ibarran egindako behaketetatik ondorioztatzen da kutsadura atmosferikoaren iturri nagusia
trafikoa dela eta ondoren industria-jarduera.
Egoera fonikoari dagokionez, zarata-iturri nagusia ere GI-2130 errepidea da, zarata-mailak oso
altuak ez badira ere. Errepide hori ez du aztertu Gipuzkoako Foru Aldundiko Bide Azpiegituren
Sailak eta ez dago sartuta “EAEko zarapa-mapan”, Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta
Ingurumen Sailak 2000. urtean egindakoan. Industriak ez du eragin handirik hirigunean zaratari
dagokionez, aipaturiko Mapak adierazten duen bezala. Plan Orokorra idazten denean, zarataarloan indarreko legerian xedatutakoa beteko da.

III.14. Ingurumen-arriskuak.
III.14.1.- Uholde-arriskua
Hurrengo grafikoan dago jasota uholde-arriskua, batez ere Zelai ibaiaren ertzei eragiten diena.
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III.14.2.- Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak hartzen dituzten lurzoruak.
Gutxi dira horrela kalifikatutako zonak, eta Planean jasota dago IHOBEk kontu horri buruz
emandako informazioa.

III.14.3.- Lurzorua galtzeko arriskua. Higadura.
Hurrengo grafikoan jasota dago higadura-arriskua. Hemen adierazten da udal-lurraldearen
parte handi batean malda handiak egoteak eta lurraldearen ezaugarriek, batez ere Zelai ibaitik
iparraldera daudenek, arrisku-mota hori udalerrian esanguratsua izatea eragiten dutela.

III.14.4.- Basoko arriskua
Udalerriaren tamainari eta ezaugarriei erreparatuta, ez da oso esanguratsua, udalaz gaindiko
ikuspegi batetik aztertzearen kalterik gabe.

III.14.5.- Arrisku sismikoa
Ez da esanguratsua.
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III.15.- Zenbait ohar orokor.
Aztertutako aldagai guztiak kontuan hartuta eta, bereziki, lurzoruen nekazaritza-balioa,
landaredia, Batasunaren lehentasunezko intereseko habitatak eta akuiferoen urrakortasuna
kontuan hartuta, honako hau ikusten da:
-

Ibarrako ia hirigune osoan akuiferoen urrakortasun oso altua dago.

-

Zelai ibarrak balio agrologiko handiko lurzoruak ditu.

-

Intereseko landaredia urria da eta azalera txikia hartzen du udalerrian, gehienak
harizti azidofilo-baso misto atlantikoak, pagadi azidofilo atlantikoak Ilex oihanpea
dutenak, Castanea sativa basotxoak, haltzadiak eta lizardiak, Alnus glutinosa eta
Fraxinus excelsior, ata baita bertako landaredia-multzoak eta -heskaiak ere.
Horietako batzuk Batasunaren intereseko habitatak dira eta, haltzadia, ia
lekukotasunezkoa soilik den eta garrantzirik ez duen presentziarekin, lehentasunezko
habitat bati dagokion bakarra da. Ongien kontserbatutako formazioak iparraldean
daude, Uzturreren mendi-hegaletan eta inguruan.

-

Ingurumen-aldagai gehien eta garrantzi handienekoak pilatzen diren eremuak bat
datoz Zelai ibaiaren ibarrean daudenekin. Arane, Ibategi eta Montes ingurunekoak
dira zabalenak.

Erabili den informazioa “EAEko informazio geografikoko sisteman” (www.geoeuskadi.net) lortu da
eta bertan egiazta daiteke, eta landa-lanarekin osatu da.

IV.-

TEKNIKOKI ZENTZUZKOAK DIREN IRTENBIDEEN INGURUMEN-AZTERKETA,
ERAGIN ESANGURATSUA IZAN DEZAKETEN ZONEN INGURUMEN-EZAUGARRIAK
DESKRIBATUZ. AUKERATUTAKO SOLUZIOAREN JUSTIFIKAZIOA.

Plan Orokorra idazteko kontuan hartu diren ingurumen-irizpideak dokumentuko 1.1 memorian
jaso dira, eta baita IJTeko IX.1 atalean ere (1.3 memoria). Honako hauek nabarmendu behar
dira hemen:
-

Behar-beharrezko diren hiri-hutsuneak soilik antolatzea herritarrei planaren epealdian
(zortzi urte) zerbitzua emateko. Udalerriaren hazkunde natural eta armoniatsua
emango zaio eta egungo parke higiezina biziberrituko da, ibarrean lehendik dauden
baratzeak eta, bereziki, Zume eta Montesko nekazaritza-jarduerak mantenduz.

-

Hirigunean Zelai ibaiarekiko lotura berreskuratzea.

-

Biodibertsitatea finkatzen eta lehengoratzen ahalegintzea, edozein kasutan,
udalerriko biztanleengan eta ondorengo belaunaldietan arreta berezia jarriz.

-

Horren guztiaren ondorioz, ingurumen-kalitatea nabarmen hobetzea eta, horren
ondorioz, baita Ibarrako biztanleen osasuna ere.

IBARRAKO HAPO.
-47“1. MEMORIA” dok.
“1.3. INGURUMEN INPAKTUAREN EBALUAZIO BATERATUA – INGURUMEN AZTERKETA ESTRATEGIKOA”
2018ko uztaileko Testu Bategina

Plan Orokorra idatzi eta izapidetzeko prozesuan askotariko antolamendu irtenbideak planteatu
dira aurkitutako arazoari erantzuna emateko eta, horren ondorioz, udal-proiektua zehazteko. Aldi
berean, haren edukiaren ingurumen-ebaluazio estrategikoa egin da, ingurumen-osagaia zeharka
sartuz eta herritarren osasuna eta nekazaritza-arloko eraginak kontuak hartuz, beste batzuen
artean.
Hala ere, esan beharra dago aukera ugari aztertu direla, esaterako, Plangintza-aurrerakinean
hasiera batean aztertutakoak, orain planteatzen den LZPk bezala, hirigunea asko zabaltzea
aurreikusten zutenak, ia ibar osoa hartuz (Montes, Arane, Ezeizaenea-Errekondone, Ibategi,
Zaldune, etab.), eta baita Molpoidoko mendi-hegalak ere; beste aukera batzuek aldeko behin
betiko ingurumen-txostena jaso zuten 2011an, eta haiek ere ibarreko lurren zati handi bat hartzen
zuten (batzuk eta besteak Haginpek egindako IIEBren lehen bertsioan ebaluatu ziren); 2014ko
irailean prozesuari jarraipena eman zitzaionean ere aztertu ziren beste aukera batzuk. Kasu
horretan hiru aukera aztertu ziren eta denetan, intentsitate handiagoarekin edo txikiagoarekin,
hirigunera mugatzen zen esku-hartzea, ibar osoa hartu gabe.
Plan Orokorrean garatzeko aukeratu den soluzioak ikusitako arazo eta premiei eta adierazitako
ingurumen-irizpideei erantzun eraginkor bat ematea ibarreko lurzoru berezienak, hau da, Arane,
Montes eta Zume babestearekin uztartu nahi izan du, eta 2014ko iraileko dokumentuan
identifikatutako 2. aukera garatzea hautatu da.
Eremu horiek okupatzeko aukera (2014ko iraileko dokumentuko 1. irtenbidea) batik bat
ingurumen-arloko arrazoiengatik baztertu da, jasangarritasun-arloko proiektu bat formulatzeko
udal-helburuari erantzunez, eta prozesuan planteatutako irtenbideen ingurumen-analisiaren
emaitza da.
Hala, planteatutako proiektuak zorroztasunez erantzun die 2011ko azaroaren 10ean egindako
aldeko behin betiko ingurumen-txostenean planteatutako baldintzei, berariaz justifikatu den
bezala. Gainera, Planak behar adina justifikatzen du prozesuaren ondorioz aukeratutako
irtenbidea.
Hain zuzen ere, III.15 atalean egindako ohar orokorrek eragin dute Plan Orokor berria Arane,
Ibategi eta Montes eremuetan gauzatzea baztertzea, eta Planeko proposamenak beste ildo
batetik bideratzea.
Bestalde, ingurumen-irizpideek proposatzen dute esku-hartzea mugatzea eta Ibategiko lursailen
zati handi bat babestea ekialdeko zonan.
Ez dago zalantzarik hori guztia ingurumen-ebaluazioaren ondorioa dela.
Horrez gain, esan, horrek guztiak Plan Orokorraren, Tokiko Agenda 21en Ekintza Planaren eta
Plan Orokorra eta bere IJT jendaurrean edukitzearen inguruan antolatutako parte-hartze
prozesuaren esparruan sortu denari erantzuten diola. Hain zuzen ere, prozesu horretan finkatu
da Arane, Zume, Montes eta Ibategi ekialdea eremuetan ez esku hartzeko proposamena.
Eta horrek guztiak erantzuna ematen die 2011n egindako Ingurumen Inpaktuaren Behin Betiko
Txosteneko baldintzei.

IBARRAKO HAPO.
-48“1. MEMORIA” dok.
“1.3. INGURUMEN INPAKTUAREN EBALUAZIO BATERATUA – INGURUMEN AZTERKETA ESTRATEGIKOA”
2018ko uztaileko Testu Bategina

Hala, dagokion eztabaidaren ondoren eta aurreko plangintza-prozesuan bezala (1990), zortzi
urteko epemugan ibarreko lurzoru esanguratsuenetan esku hartzea baztertzeko helburua
finkatzen da.
Irizpide orokor horietatik abiatuta, hemen aztertzen dira “0” irtenbidea eta Gurutzeaga-Emeterio
Arrese, Beheko-bide, Malkorrenea-Eskuzarre, Zaldune eta Ibategi-Eguzkialde eremuetako
jarduketak, konbinazio desberdinetan aurreko atalean aipaturiko 2014ko iraileko dokumentuan
kontuan hartutako irtenbideak eragiten dituztenak.
Halaber, orokorrean aztertzen da hiri-ingurune finkatuena, hiri-bilbean egin beharreko eskuhartzea baztertu gabe, eta baita landa-ingurunea ere.
Apatterrekako biribilgunearen eta Bentazar artean Ibarrako saihesbidea egikaritzea amaitzeko
proposamena ere aztertu da.
Apatterrekako industrialdearen proposamena ere aztertu da.
Eta Zelai ibaiaren ibarrean Zume, Montes, Arane, Ibategi ekialdea eta Etxaniz eremuak aztertu
dira.
IIEB honetan zehar adierazten ari den bezala, HAPO honetako Ibarrarako jarduketaproposamenek oso kontuan hartzen dute ingurumena, eta oso txikiak edo unean unekoak dira
kontuan hartu beharreko eta balioetsi beharreko eragin negatiboren bat sortzen duten eskuhartzeak. Hala ere, plan honek ingurumen-iraunkortasunaren ikuspegitik aztertzen du udalerri
osoa, eta, horregatik, udalerriko hainbat eremutan garatzeko eta sustatzeko proposamen
positibo desberdinak planteatzen ditu aldi berean; horregatik, ezinbestekoa da ingurumenazterketa honetan horiek kontuan hartzea.
IIEB (EAE) honetako IV. nahiz IX. atalak lantzerakoan, egokitzat jo da, kokapen-irizpideak nahiz
azpimarratu nahi diren gaiak kontuan hartuta, proposamenen sailkapen bat egitea, dokumentua
ulergarriagoa izan dadin. Horren guztiaren arabera, HAPO honetako proposamenak honela
zehaztu dira:
1.- Bizitegi-lurzorua eta espazio libre eta zuzkidurena antolatzeko proposamenak.
1.1. Beheko bide.
1.2. Ibategi.
1.3. Zaldune.
1.4. Hiri-berroneratzeko beste jarduketa batzuk.
2.- Industria-lurra antolatzeko proposamenak: Apatterreka.
3.- Mugikortasun-proposamenak: saihesbidea eta mugikortasun ez-motordunaren eta
irisgarritasun-baldintzen hobekuntza.
4.- Ekipamenduen eta zerbitzuen antolamendu-proposamenak.
5.- Zerbitzu-azpiegituren arloko proposamenak.
6.- Landa-lurreko antolamendu-proposamenak.
7.- Zume, Montes eta Arane eremuetan aztertutako irtenbideak
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1.- Bizitegi-lurzorua eta espazio libre eta zuzkidurena antolatzeko proposamenak
1.1.- BEHEKO BIDE
Eremu hori Zelai ibaiaren ibarrean kokatuta dago.Beheko-bide kalearekin egiten du muga
iparraldean eta mendebaldean; ibaiaren ibilguarekin hegoaldean; eta blokeko hainbat
etxebizitza-eraikinekin Beheko-bide eta Euskal Herria kaleetan.

1954.URTEA / AÑO 1954

2014.URTEA / AÑO 2014

1954ko eta 2013ko ortofotoek adierazten dute lurraldeak aldaketa gutxi izan dituela azken sei
hamarkadetan, baina bere ingurunea aldatzen joan dela haranaren hiri-hazkundearen ondorioz.
Horrek eragin du gaur egun erdigune izatea, berrogeita hamarreko hamarkadan hiribilduaren
kanpoaldean kokatuta zegoenean.
Ingurune horretan dentsitate txikiko hainbat eraikin daude (BS, BS+02 eta BS+04), Beko-bide
kalean zehar linealki antolatuta, Ezeizaenea, Errokondone eta Txoko-eder (Beko-bide 6)
izenekin identifikatzen direnak. Azken horretan, solairuren bat gehiago dago eta garajeerabileradun beheko solairuko eraikin atxiki bat, 1954an ez zeudenak.
Gehienek bizitegi-erabilera dute, Errokondone baserriari atxikitako solairu bakarreko eraikinak
izan ezik (biltegia). Beheko solairuek ez dute merkataritza-erabilera, garaje eta/edo biltegierabilera baizik. Gaur egun (2015eko udaberria) birgaitze-lanak ari dira egiten Errokondone
baserriaren fatxadan eta solairu bakarreko eraikin atxikiaren barrualdean.
Eremuaren gainerako zatian nekazaritza-erabilera da nagusi. Nekazaritza-erabilerak denbora
asko darama, batez ere aire zabaleko laborantza atlantikoekin, azalera horren zati txiki bat
plastiko azpian (berotegiak) badago ere. Bestalde, goi-tentsioko dorre bat ezarri da
Errekondone inguruan. 2015eko apirilean egindako landa-bisitan, eremuaren ekialdeko gunea
landatu gabe zegoen (belardiak). Nekazaritza eta Basogintza antolatzeko LAPean lurzoru
horiek Trantsizioko Landa Paisaiakotzat jotzen dira.
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Maldarik gabeko lurraldea da. Kuaternarioko gainazaleko metakinak (alubioi-jalkinen berezko
material finkatu gabea) eta akuiferoen urrakortasun handia ditu.Lurzoruak luvisol ortiko
motakoak dira, ahalmen agrologiko handikoak eta uholde- eta putzu-arriskua dutenak.Ez da
ezagutzen kutsatuta egon litekeen lurzorurik.
Landarediak ez du ingurumen-balio handirik.Baserrien inguruan fruta-arbola batzuk daude eta
landare nitrofilo-erruderal ugari, batez ere ertzetan, akueduktuaren inguruan eta baserri-lurrak
mugatzen dituzten harrizko hormatxoen inguruan.Nekazaritza-erabilerarik gabeko zonan ez
dago ibaiertzeko intereseko landaredirik. Hori agerian uzten du 1954ko aireko argazkiak ere.
Akueduktuaren eta ibaiaren ondoan ortofotoan ageri den hostajearen zati handi bat interesik
gabeko landaredia da.Nabarmentzekoa da lizar ale batzuk daudela, horietako batzuk
landatutako lizar gazteak, eta mendebaldeko muturrean dauden haltz gazteren bat.
Ez dago intereseko faunaren presentziaren nabaritasunik.

Ezeizaenea baserria eta Txoko-eder eraikuntza bere baratzeekin, ezkerreko argazkian. Errekondone baserria, urrutian,
eta akueduktua, eskuin aldean, eskuineko argazkian / Caserío Ezeizaenea y Toko-eder con sus huertas, en la foto de la
izquierda. Caserío Errokondone, a lo lejos, y acueducto, a la derecha, en la foto de la derecha.

Ibaiaren eskuin aldeko zati horrek ez du ubideratze-hormarik, ezkerraldeko zati paraleloan eta
Zelai ibaiak hirigunean zehar egiten duen ibilbidearen zati handi batean gertatzen den
bezala.Aipatzekoa da ibaiaren zati horretan baimenduta dagoela hil gabeko arrantza (2015eko
otsailaren 23ko Foru Agindua, Gipuzkoako Lurralde Historikoan arrantza kontinentalaren
aprobetxamendua arautzen duen araudia garatzen duena.
Errekondone-Ezeizaenea eremuak uholde-arriskua du, Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak
herri honetan identifikatu duen eta Tolosaraino iristen den ARPSI ES 018-GIP-15-2 eremuan
sartzen delako bere lurraldea.
Nekazaritza-paisaia nagusitzen da, ibai-domeinuko laborantza atlantikoekin, eta hori guztia
paisaia hiritarraz inguratuta.
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Batez ere hiritarra den ingurunean kokatutako nekazaritza-domeinuko eremu txiki honek
akueduktu txiki bat du hegoaldeko muturrean, Zelai ibaitik hurbil. Hiribildua iraganean
papergintzari lotuta egon zela adierazten du horrek. Akueduktuaren trazatua, ibaiarekiko
paraleloa, zertxobait atzeratuta dago ibilguarekiko. Ekialdeko muturrean, ordea, ibaia
bideratzen duen horma txiki batean bermatzen da.
S. de Insaustiren arabera, Gipuzkoako paper-errota zaharrena Azaldegui finkan eraiki zuen
(1805-06) Juan de Izarrek Zelai ibaiaren ondoan. Alegiako Arterreka finkatik lekualdatu zen
erreka horren emaria txikia zelako.Errotak su hartu zuen Independentzia Gerran (1812ko
martxoa) eta Martin de Urangak, Igarondoko errotaren (Tolosa, 1817) jabeak, erosi egin zuen
1841-42an beste errota bat eraiki eta estraza-papera egiteko.1879 inguruan Baldomero Ollok
erosi zuen eta paper-orea egiteko fabrika bihurtu zuen, eta “Paperola” izena jarri
zion.Harrezkero, bere historia Igarondoko “Tolosana” izeneko paper-errotari lotuta egon da. B.
Ollo eta F. Zalacainek 1867an erosi zuten errota eta gero paper jarraituko fabrika bihurtu zen.

"Paperola", La Ilustración Española y Americana idazkarian argitaratutako 1884ko xilografia / La “Paperola”, xilografía
de 1884 publicada en la revista La Ilustración Española y Americana

Elementu horren kontserbazio-egoera kaskarra da. Mendebaldeko muturra desagertu egin da
Paperola fabrika eraitsi eta hainbat etxebizitza-eraikin eraiki ondoren (XX. mende-amaiera).
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gipuzkoako Gida Historiko Monumentalaren arabera, (1992.
urtea) "Iraultza Industrialaren garaiko fabriken artean Tolosana paper-fabrika nabarmentzen da,
Galgo papera fabrikatzen zuena. Nagusiaren etxea Tolosako udalerrian zegoen baina
akueduktua, biltegiak eta langileen etxe zaharrak aztertzen ari den udalerrian zeuden".
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Akueduktua ez dago interes kulturaleko ondasunen artean. Hala ere, HAPOren iritziz herriaren
memoria historikoari lotuta dago eta, horregatik, Hirigintza Ondarearen Katalogoan jaso da..

Joan den mendeko argazki batean akueduktua / El acueducto en una foto del pasado siglo.

Akueduktuaren ibilbidea. 1969.urteko Mapa Topografikoaren 89-11 orria (1:5.000) / Trazado del acueducto. Hoja 89-11
del Mapa Topográfico de 1969 (1:5.000).
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1.2. IBATEGI
Aurreko eremua bezala, Ibattegi ere Zelai ibaiaren eskuin aldean dago.Hon
nako muga hauek
ditu: Euskal Herria kalea,, iparraldean; ibaiaren ibilgua, hegoaldean; Ibaigain kalea,
mendebaldean; eta Euskal Herria
H
kalean kokatutako bizitegi-eraikinen multtzoak (52tik 64ra,
biak barne), ekialdean.
Ibarrako hirigunearen periferriako espazioa da, denboran zehar bere neka
azaritza-bokazioari
eutsi diona, jatorrizko nukleo
oa, baina ez antzinakoa, finkatu zen Zelai ibaia
aren beste aldean
egon arren, Nafarroara Berasstegin barrena zihoan antzinako Errege Bidearen ondoan.
Nekazaritza-ustiapena Ibateg
gi baserriari lotuta dago. Baserriaren toponimoa
ak, “ibai ondoan”,
hasieratik adierazten du koka
apen hori. Baratze-erabilera da nagusi. Erabilerra intentsiboa ere
badu, 1980az geroztik berta
an dauden berotegien hainbat egitura hartzen dituelako.
d
1954ko
ortofotoan ageri dira baserri hori
h eta Ibaigain 6 eraikina, eta ikusten da gauza
atu diren aldaketa
bakarrek nekazaritza-ustiape
enaren erabilera intentsiboarekin dutela zeriku
usia. Nekazaritzaerabilera hori balio agrologiko
o handiko alubioi-lurzoruen gainean kokatuta dago
o.

Ibategi

1954.URTEA / AÑO 1954

Eraikina ipar-mendebaldeko muturrean
m
dago: bi eraikin atxiki dira, mendebald
dekoenak (BS+03)
bizitegi-erabilera du, eta ekia
aldekoa, solairu bakarrekoa, nekazaritza-ustiape
enarekin zerikusia
duten nekazaritza-tresnak eta
a laborantzak gordetzeko erabiltzen da.
d Kuaternarioko gainazaleko metakinak harttzen ditu, alubioiMaldarik gabeko lurraldea da.
jalkinen berezko material finkkatu gabea eta akuiferoen urrakortasun handikoa
ak direnak, bai eta
lurzoru emankorrik gabeko zonak ere, egungo berotegiak hormigoizko edo zementuzko
o. Lehen kasuan, lurzoruak luvisol ortiko motakoak dira, erabilerazolatetan bermatzen direlako
ahalmen oso handikoak, uho
olde- eta putzu-arriskua dutenak eta Nekazaritzza eta Basogintza
antolatzeko LAPean Balio Esstrategiko Handikotzat jotakoak. Ez da ezagutze
en kutsatuta egon
litekeen lurzorurik.
en-baliorik.Eremua inguratzen duten harrizko erraikin eta hormen
Landarediak ez du ingurume
inguruan goroldioa, landare igotzaileak eta landare erruderal-nitrofiloak daude. Ez dago
intereseko faunaren presentziaren nabaritasunik.
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Ibaiertzaren zati hori harrizko hormatxo batek bideratuta dauka, nahiko ondo txertatua, baina
ibaiertzeko intereseko landaredirik gabe (ez dago haltzadirik eta XX. mendeko berrogeita
hamarreko hamarkadaren erdi inguruan ere ez zegoen), eta uholde-arriskua du ARPSI ES 018GIP-15-2-ren barruan sartuta dagoelako.

Ibaiaren bideratzearen horma txikia eta ureztatzeko ur-bilketa, eskuineko ertzean / Murete de encauzamiento del río y
captación de agua para riego en la margen derecha del río.

Ibaiaren zati horretan baimenduta dago hil gabeko arrantza egitea eta, goiko argazkian ikusten
den bezala, Ibategiko nekazaritza-ustiapeneko ur-harguneak daude.
Nekazaritza-paisaia da nagusi, ibai-domeinuko laborantza atlantikoekin.
Kultura-intereseko elementuak dira, batetik, Zubitxo zubia, Eusko Jaurlaritzaren behin-behineko
inbentarioan jasotakoa eta HAPO honetako Katalogoan eta EAEko ibaien eta erreken ertzak
antolatzeko LAPean sartuta dagoena eta, bestetik, Azkue Zaharra burdinola zaharreko kanala,
eremu honen zati bat zeharkatzen duena. J. Garmendia Larrañagak dioenez "La ferrería Azkue
la Nueva o Pertzola en la villa guipuzcoana de Ibarra" (2007) idazlanean, Zelai ibaiko uraren
aprobetxamenduak gatazkak sortzen zituen Azkue Zaharra (XVI. mendearen erdi inguruan
eraikia eta Belauntzako udal-mugartean kokatua, izen bereko baserriaren ondoan, L.M. Diez
Salazar-en arabera) eta Azkue Berria burdinolen (XVII. mende hasieran eraikia) jabeen
artean.1846an istilu haiek bukatzea adostu zuten bi alderdiek, Azkue Berria burdinolako jabeek
ordainduko zuten hodi edo kanal bat eraikita:"eraikuntzak Azkue Zaharra burdinolatik ateratzen
diren urak hartuko ditu eta, ibaitik bereizita eramango ditu presa baino beherago, Belauntza eta
Ibarrako jurisdikzioa banantzen duen errekako urak hodi horretan sartu gabe.Hodi edo kanal
horrek zulo bat edo bi izango ditu presara ura isurtzeko ibaiaren emaria aski ez denean Azkue
Berriko makinak mugiarazteko…Kanalaren hormek behar besteko garaiera izango dute ibaiko
urak sar ez daitezen uholde handienak izaten direnean ere".
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Zelai ibaiaren uraren ibilbidea. 1970.urteko Mapa Topografikoaren 89-12 orria (1:5.000) / Canal de agua del río Zelai.
Hoja 89-12 del Mapa Topográfico de 1970 (1:5.000).

1.3. ZALDUNE
Eremua Zelai ibaiaren ezkerraldean dago.Honako hauek ditu mugak: iparraldean ibaiertzeko
pasealekua eta ibilgua bera; hegoaldean Zaldune Etxetaldeko hainbat eraikin; mendebaldean
Arantzazuko Andre Maria kalea eta kale horretako 3 zenbakiko eraikina; eta ekialdean Euskal
Herria kalea eta kale horretako, Azkue kaleko eta Zaldune Etxetaldeko trafikoak banatzen
dituen biribilgunea.
Hiriguneko periferian, ekialdeko muturrean, kokatutako ingurunea da. Hala ere, hiribilduko gune
historikotik, San Bartolome ingurunea deiturikotik hurbil dago, Zubitxo zubiaren, Herriko
Plazaren, udaletxearen eta San Bartolome elizaren ondoan.

Zalduneko ikuspegi orokorra Izaskungo ibilbidetik / Vista general de Zaldune desde Izaskungo ibilbidea

Baratze-erabilera da nagusi; aire zabaleko baratzeko laborantzak eta, batez ere, hainbat
berotegi-egituratan ezarritako era guztietako landareen haztegiak.Nekazaritza-ustiapen hori
Zaldune baserriari lotuta dago. Baserria 1954ko ortofotoan ageri da aire zabaleko baratzez
inguratuta. 1980tik aurrera sortu ziren lehen berotegiak. Urte horietan ez da ia aldaketarik izan
lurzoruaren erabileretan, nekazaritza-erabilera intentsiboarekin lotutakoak eta berrogeita
hamarreko hamarkadan eraiki gabe zegoen Zaldune Etxekaldea 11ko etxebizitza-eraikina
eraikitzea izan ezik.
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Zaldune baserria

1954.URTEA / AÑO 1954

Jatorrian Kuaternarioko gainazaleko metakinak dituen lurraldea da, alubioi-jalkinen berezko
material finkatu gabea eta akuiferoen urrakortasun handikoa. Gaur egun, Ibategin bezala,
lurzoru emankorrik gabeko zonak ere badaude, babes-azpiegiturekin eta hormigoizko edo
zementuzko zolatetan bermatzen diren berotegiekin bat etorriz.. Lehen kasuan, lurzoruak
luvisol ortiko motakoak dira, erabilera-ahalmen oso handikoak, eta uholde- eta putzu-arriskua
dutenak. Nekazaritza eta Basogintza antolatzeko LAPean Balio Estrategiko Handikotzat jotzen
dira lurzoru horietako batzuk. Ez da ezagutzen kutsatuta egon litekeen lurzorurik.

Zalduneko hazitegiak / Semilleros de Zaldune.

Ez dago ingurumen-balioa duen landarediarik, nekazaritza- eta bizitegi-erabilerak nagusi
direlako.Ibaiertzeko zati hori bideratuta dago (horma ibilguan bertan bermatuta dago) eta
oinezkoentzako pasealekua doa haren paraleloan. Beraz, ez dago ibaiertzeko
landaredirik.Eremuaren ertzetan landaredia erruderal-nitrofiloa dago.Ez dago intereseko
faunaren presentziaren nabaritasunik.
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Bidegorria, Zelaiko ibaiaren ezkerreko ertzean eta Zalduneko mugan / Bidegorri, en la margen izquierda del río Zelai y
en el borde de Zaldune.

Aurreko eremuetan bezala, ibaiaren zati honetan ere baimenduta dago hil gabeko arrantza eta
Zelai ibaitik hurbilen dagoen zonak uholde-arriskua du (ARPSI ES 018-GIP-15-2-an sartutako
lurraldea).
Nekazaritza-paisaia da nagusi, ibai-domeinuko laborantza atlantikoekin, hiribilduaren antzinako
erdigunetik hurbil dauden eraikin bakartuekin eta denboran aurrera egiten joan den hiri-paisaiaz
inguratuta.
Ez dago intereseko elementu kulturalen eta balio historiko-arkeologikoko elementuen berririk.

1.4. HIRI-BERRONERATZEKO BESTE JARDUKETA BATZUK
Atal honetan, batik bat Ibarrako hiriguneari buruzko proposamenen jakineko multzo bat bildu
eta aztertzen da. Esku-hartze horiek HAPOk proposatzen ditu une honetan, baina denborak
aurrera egin ahala gerta liteke ordezpeneko edo birgaitzeko antzeko beste esku-hartze batzuk
garatzea. Planak zona horien antolamendu-baldintzak ere arautzen ditu. Eremuek jatorrizko
ingurumen-balio asko galdu dituzte hiribildua sortu zenetik gertatutako eraldaketen ondorioz.
Hiri-lurrean egiten diren esku-hartze txiki, puntual eta desberdinak dira, eta batik bat, hutsune
interstizialak betetzeko, eraikinak ordezteko, espazio libreak eta aparkalekuak lortzeko edota
antolamendua eta irisgarritasuna hobetzeko planteatzen dira. Honako hauek dira eremuak:
Arane baserriaren ingurunea, Argindegi 2, Elduaran Behekoa, Elduaran Goikoa, Gaiarre 31
(Toki Ona), Bizkardo ondo, Eliz aurre, Gurutzeaga eta Malkorrenea-Eskuzarre.
Urbanizazio-lanen artean, errepideak berrantolatzearekin lotutako lanak eta hirigunean
mugikortasuna sustatzeko oinarrizko elementuak gauzatzearekin lotutakoak daude;
proposamen horiek mugikortasunari eta irisgarritasunari eta ibaiertzen antolamenduari
dagozkien ataletan deskribatuta daude.
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Aipaturiko eraikuntza berriko obren artean Gurutzeaga eta Malkorrenea-Eskuzarrekoak dira
esanguratsuenak.
Horien kokapenak, a priori, eremuen ingurumen-ezaugarriak asko urrituta egongo direla
adierazten du. Eta egia esan, halaxe da. Azterketa indibidualizatuak erakusten du ez dagoela
intereseko faunarik eta landaredirik eta bakoitzaren inguruneak paisaia hiritarrari dagozkiola.
Eskuzarre baserriaren inguruko zuhaitz batzuen presentzia soilik da nabarmentzekoa. Bestalde,
ez dira uholde-arriskua duten zonak.
Jarduketa horietako asko lurzoru artifizializatuan izango dira, gaur egun eraitsi beharreko
hainbat eraikin hartzen dituzten eremuetan (Gurutzeaga, Elduaran Behekoa, Argindegi 2, Eliz
aurre eta Malkorrenea-Eskuzarre). Gaiarre 31, Bizkardo ondo, Elduaran Goikoa, eta
Gurutzeagako eta Malkorrenea-Eskuzarreko zona txiki batzuk dira lurzoru naturala edo
emankorra duten zonetan proposatzen diren bakarrak hiri-bilbea ixteko xedez. Nekazaritza eta
Basozaintza antolatzeko LAPak Euskal Herria kaleko 65 eta 69 zenbakiko eraikinen artean
kokatutako Malkorreneako ekialdeko zona txiki bat soilik jotzen du Balio Estrategiko
Handikotzat, zona horren kotak (95-100 m) Zelai ibarreko lurrenak (87-91 m) baino garaiagoak
diren arren. Malkorrenea-Eskuzarreko zona txiki horrek eta Elduaran Goikoako eta Bizkardo
ondoko lurzoruren batek soilik dituzte gaur egun nekazaritza-erabilerak: baratzeak. Ez da
ezagutzen kutsatuta egon litekeen lurzorurik.
Zelai ibaiaren korridorean kokatutako lur horien jatorrizko substratua Kuaternarioko gainazaleko
metakinek osatzen dute, alubioi-jalkinen berezko material finkatu gabeak, eta akuiferoen
urrakortasun-arriskua dute. Horregatik, lur azpian eragiteko aukerak kontuan izan beharko luke
alderdi hori.
Paisaia nagusia hiritarra da, eta eremu guztiak egungo hiri-bilbean txertatuta daude neurri
handiagoan edo txikiagoan.Eraikuntza berri gehienak lehendik dauden eraikinak ordeztu edo
birgaitzeko eragiketak dira, aldi berean espazio libreak lortzea xede dutenak. Berrurbanizazioobrak, bestalde, hirigunea hobetzeko planteatzen dira, oraindik hiri-birkualifikazio garrantzitsua
behar dute eta.
Eta amaitzeko, esan, zona horietan ez dagoela interes kulturaleko edo presuntzio
arkeologikoko elementurik, finkatu egingo den Arane baserria izan ezik.

2.- Industria-lurra antolatzeko proposamenak: Apatterreka.
Indarreko plangintzak jasota du Apatterreka eremua egikaritzea, lehen fasean garatuta
dagoena.
Apatterrekako eskualdeko industrialdearen bigarren fasea egikaritze-prozesuan dago (lurmugitzeak), dagoeneko funtzionatzen eta erabiltzen ari den fasearen mendebaldean kokatuko
da eta hura zabaltzeko aukera emango du.
Une honetan eremua aldatuta dago dagoeneko egin diren lanen ondorioz (ibar-bidearen
beheko aldea betetzea AHTren obretatik ateratako lur eta harriekin, errekaren ibilguaren
desbideratze perimetrala, etab.). Hori dela eta, garai batean egon zitekeen ingurumen-balioaren
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zati handi bat desagertu egin da. Ez dago intereseko landaredirik, ez faunarik, ez lurzoru
emankor edo naturalik, ez nekazaritza-erabilerarik, atxikitako nekazaritza-ustiapenik eta ez
bizilagunak dituen etxebizitzarik. Ez dago erkidegoarentzako intereseko habitatik, ez uholdearriskurik eta ez Kultura Ondareko elementurik. Ez dago interes geologikoko elementurik eta
ikuspegi hidrogeologikotik oso mugatua da akuiferoak eratzeko ahalmena. Jarduketa ondo
txertatu ahal izango da paisaian, baldin eta pabiloi berriak hamarkada bat baino gehiago
martxan daraman Apatterrekako egungo industrialdearen jarraian eraikitzen badira eta
industrialde horretan integratzea zaintzen badute. Lurraldea ez dago katalogatutako eta interes
bereziko inongo ikus-arroaren barruan, eta domeinu antropogenoko paisaia-unitate
industrialekoa da. Mendi-hegalaren erdi inguruan kokatuta dago eta GI-2130A errepidetik, N-1
errepidetik (puntu jakin batzuk) eta Izaskungo ibilbidetik du sarbidea. Paisaia-hauskortasun
baxu-ertaineko gunea da.

Apatterreka 1983. urtean / Apatterreka en el año 1983. Apatterreka 2002.urtean / Apatterreka en el año 2002.

Apatterreka 2014.urtean / Apatterreka en el año 2014.
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3.-

Mugikortasun-proposamena: saihesbidea eta mugikortasun ez-motordunaren eta
irisgarritasun-baldintzen hobekuntza.

LAGek funtsezkotzat jotzen dute Tolosa Nafarroako autobidearekin lotzea, Berastegin barrena,
eta Tolosaldeko LZPak hainbat saihesbide egikaritzera mugatzen ditu arloko helburuak, horien
artean Ibarrakoa.
Ibarrako saihesbideak (GI-2130-A) hirigunearen hegoaldetik zeharkatzen du udalerria eta
partzialki egikarituta dago bere zatirik mendebaldekoenean, hain zuzen ere Tolosako mugatik
Apatterrekako poligonoko biribilguneraino, Molpoidoko mendi-hegaletan, eta Belauntzarainoko
zatia dago egiteko.
Zati berriaren proposamenak Egialde zeharkatzen du, kiroldegiaren, Uzturpe ikastolaren eta
Azkue baserriaren ekialdean, batez ere beheko mendi-hegaleko zona dena, malda leunekin,
Azkue zelaia eta Txurrotik hurbilen dagoen zona izan ezik, horrek topografia zakarragoa baitu.
Substratu geologikoa buztin nabarrek eta igeltsuek osatzen dute, Apattako biribilgunetik
hurbilen dagoen zonan, eta ofita, karniola, arraila, kareharri dolomiek eta tuparriek jarraitzen
dute. Tuparriak ekialdeko zatian, Belauntzatik hurbil. Material horiei akuiferoen kutsadurarekiko
urrakortasun baxua esleitzen zaie Apatterreka industrialdearen zona hurbilenean, eta
urrakortasun altua amaierako zatian, kareharrizko materialekin bat egiten dutenean.
Trazaturako proiektatutako lurzoru gehienak ahalmen agrologiko txikikoak dira, VI. motakoak,
eta oso gutxitan VII. motakoak. IV. motakoak ere izan litezke. Bestalde, Bentazarko zonan,
Ibarra eta Belauntza arteko mugan, Zelai ibaiaren eskuin aldean, kutsatuta egon litezkeen
lurzoruen eremu txiki bat identifikatu da.
Zelai ibaiaren eta ezkerraldetik urak isurtzen dizkion Okobio adarraren ibilguak trazatuaren
ekialdeko zonan igarotzen dira, Belauntzako udal-mugartearekiko mugatik hurbil. Mendihegaletan ere badira gainazaleko jariatze txiki batzuk.
Belardiak dira nagusi (garaiera txikiko sega-belardi pobreak, erkidegoaren intereseko baina
lehentasunik gabeko habitat gisa identifikatzen direnak) fruta-arbolen unean uneko
tartekatzeekin. Hurbiltasunagatik Etxezarretako nekazaritza-laborantzen azalera nabarmentzen
da (babarrunarekin okupatutako mendi-hegalak), eta baso mistoen orban txiki batzuk, ekialdeko
zatian eta Mendizorrotz baserritik eta Okobio industrialdetik hurbil.
Ez dago fauna-espezie mehatxatuen, babestuen edo apartekoen presentziaren berririk.
Lurraldearen zona hau eta inguruneak ez daude katalogatutako edo interes bereziko ikus-arroa
baten barruan, eta mendi-hegaleko nekazaritzako paisaia-unitate bati dagokio.
Nabarmentzekoa da trazatua Azkue presuntzio arkeologikoko zonatik hurbil dagoela.
Nekazaritza eta Basozaintza antolatzeko LAPak Nekazaritza, Abeltzaintza eta Landazabala
kategoriarekin eta Trantsizioko Landa-paisaiaren azpikategoriarekin sailkatu ditu lur horiek; GI2130 errepidearen eta Belauntzarekiko udal-mugaren ondoko Zelai ibaiaren eskuinaldeko zona
soilik ageri da Balio Estrategiko Handiko Eremu gisa baina gaur egun lurzoru horiek aldatuta
daude [ikus Landa Lurreko Antolamendu Proposamenen azpiatalean dauden argazkiak, IIEB
(IAE) honetako VIII. atalekoak].
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Saihesbidea egikaritzeko proposamena, bera bakarrik helburua izateaz gain, Ibarrako
hirigunearen ingurumen-birkualifikazioan esku hartzeko aukera ematen duen soluzioa ere bada,
egungo mugikortasun-baldintzetan eragina duelako. Horrela, mugimendu ez-motordunen
erabilera, irisgarritasun unibertsaleko baldintzen hobekuntza eta herritarren segurtasuna
ahalbidetzen dira eta zarata nabarmen minimizatzen da.
Hala, hirigunean ere mugikortasun-arloan esku hartzea proposatzen da helburu horiek lortzeko.
Eta horregatik, beste ekintza batzuen artean, espazio libreen zuzkidura hobetzea,
oinezkoentzako eta bizikletentzako ibilbideei jarraipena ematea, bidearen zeharkako sekzioak
eta, bereziki, espaloiak hobetzea, Zelai ibaiaren ertzak gehiago lotzea, Gayarre-Argindegi eta
Guridi auzoak bat egitea (pasabidea) eta 30 eremuak sortzea proposatzen da.
4.- Ekipamenduen eta zerbitzuen antolamendu-proposamenak.
Udalerriak ekipamendu eta zerbitzuen zuzkidura garrantzitsua du (udaletxea, Kultura-etxea,
kultura-elkarteen lokalak, anbulatorioa, zahar-egoitza, zahar-etxea, gizarte-laguntzako zentroa,
haurtzaindegia, kiroldegia, pilotalekuak, aire zabaleko kirol-eremua, eskolak, elizak, hilerria,
etab.). Egindako diagnostikoan eta jendearen parte-hartze prozesuan ohartarazi den bezala,
dauden ekipamenduek udalerriko premiei erantzuten diete.
Horrela, kultura-, kirol-, osasun- eta laguntza-zuzkidurak eta gainerako zuzkidurak finkatzea
proposatzen du Planak, irakaskuntzakoak barne. Bai eta ikastolak lehengo kokapenari eustea
ere, hura hobetzea eta egungo partzelan handitzeko baldintzak arautzea baztertu gabe. Hala ere,
Zaldunen ekipamendutarako partzela berri bat antolatzea ere proposatzen du, arloan sortzen eta
zehazten diren premiei erantzungo diena. Modu osagarrian, ekipamendu berriak ezarri ahal
izango dira behe solairuko lokaletan edo erabilera hori lehendik ezarritako erabilera nagusiarekin
bateragarria den beste kokapen batzuetan (bizitegi edo industria-partzelak).
5.- Zerbitzu-azpiegituren arloko proposamena orokorrak.
Planak, modu osagarrian, udalerriko zerbitzu-azpiegiturak hobetzea planteatzen du eta,
bereziki, eraginkortasuna hobetzea, batik bat hirigunean eragina duten ekintzak eta, ondorioz,
baita aurreko ataletan aipatutako ekimenei aurre egiten zaien ingurune artifizializatu berean ere.
6.- Landa-lurreko antolamendu-proposamenak.
Udalerri honetako landa-ingurunearen ezaugarriak Ibarrako HAPOko Kontuaren Egoeraren eta
Proposamenen Adierazpenaren 2014ko iraileko Dokumentuan jaso dira; bai eta Haginpek
2010eko uztailean egindako Ibarrako HAPOren IIEBan ere; eta Haginpek berak egindako
Ibarrako HAPOren Ingurumen Inpaktuari buruzko Aurretiko Txostenaren Txosten Osagarriaren
Eranskinean. Dokumentu horiei lotzen gatzaizkie hemendik.Dena den, mendeetan egin diren
aldaketek udalerriko paisaia hondatu eta eraldatu dutela eta bertan izan zitekeen landaredia
(hariztiak, pagadiak eta haltzadiak bereziki) duten oso espazio gutxi daudela azpimarratzen da.
Azkar hazten diren beste espezie batzuen artean, pinuaren monolaborantzak indar handia hartu
du, eta monotonia handia eman dio paisaiari, onura publikoko mendi bakarraren azalera ere
okupatuz; hala ere, badaude oraindik kontserbazio-egoera onean dauden pagadi txikiak eta
harizti eta baso mistoak, batez ere Uzturreko mendi-hegaletan, ingurumenaren aldetik babestu,
hobetu eta berreskuratu behar direnak. Haltzadiak, aldiz, oso presentzia txikia du, eta ia erabat
desagertu da Zelai ibaiaren eta horren adarren ertzetatik.Batasunaren intereseko babestutako
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habitatak ere badaude.Faunari dagokionez, nabarmentzekoa da Basa eta Itsas Fauna eta
Landaredian Arriskuan dauden Euskal Zerrendan (uztailaren 9ko 167/1996 Dekretua eta
gainerako araudia) dauden hainbat espezie egon litezkeela, horretarako aukera handirik ez
badago ere.
Ibarrak ez du lurralderik NBen Euskal Sarean eta ez Natura 2000 Sarean, baina udalmugarteko ipar-ekialdeko zona Aralar-Aiako Harria korridore ekologikoaren barruan dago.
Uzturre mendiaren eremua bere geologia- eta paisaia-balioagatik da berezia, eta iparraldeko
eta ipar-ekialdeko zona Berrobiko katalogatutako ikus-arroaren barruan dago.
Lurzoru urbanizaezinean baso eta belardien nekazaritza-erabilerak dira nagusi, oro har,
lurzoruen harrera-ahalmenarekin bat etorriz; hala ere, higadura-arriskua dutelako erabilera
egokiekin babesteko premia planteatu beharreko inguruak hauteman dira. Kutsagarriak izan
daitezkeen jarduera edo instalazioak dituzten beste eremu batzuk ere azpimarratu behar dira,
eta baita uholde-arriskua duten eremuak (Zelai ibaia) eta espezie inbaditzaileak dituztenak ere,
biodibertsitatearen andeatzean eragina dutelako. Bestalde, Zelai ibaiaren ibarra eta mendihegalak hazitegi eta baratze-laborantzek okupatzen dituzte. Piper-mina da protagonista
nagusia, eta beste udalerri batzuetan aurkitzen ez den nortasuna ematen dio herriari.
Eta, azkenik, berariaz erreparatu zaie Zelai ibaiaren ibilguari eta ertzei. Urteen joanean asko
hondatu eta aldatu direnez, lehentasuneko eremutzat hartu dira eta beharrezkoa dute
ingurumenaren aldetik hobetzeko, berreskuratzeko eta leheneratzeko jarduketak egitea, gaur
egun ingurumenaren aldetik zer egoeratan dauden ikusita (landaredirik gabeko ibaiertzak,
aldaketa morfologikoak,baimendu gabeko ur-harpenak, ibilguraino iristen diren nekazaritzaerabilerak ez kontrolatzeak eragindako kutsadura, espezie inbaditzaileen presentzia, arazo
hidraulikoak, etab.). Ingurumen aldetik berreskuratze-jarduketak behar dituzten udalerriko beste
eremu batzuk ere aintzat hartuko dira. Ibaiak ekialdetik mendebaldera zeharkatzen du herria
eta balioa eta protagonismoa eman behar zaizkio herritarren gozamenerako (aisiarako tokia).
Ondorengo argazkiek erakusten dute nekazaritza-erabileren kontrolik eza, batez ere Zelai
ibaiaren eskuineko ertzean.
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Ikus daitekeen bezala, baratze batzuk hormigoizko zolatek estaltzen dituzte, eta horien gainean
antolatzen dira laborantzak eta berotegiak edo kasu bakoitzean behar diren eraikuntza
lagungarriak.
Montes, Arane eta Zume eremuei dagokienez, aurrerago eta bereizita egingo da horien
balorazioa, udalak duela urte batzuk baztertu zituen bere garaian aztertutako bizitegihedapenerako irtenbideak, hedatzaileenekin eta lurzoru gehien kontsumitzen dutenekin bat
datozenak. 2011n egindako Ingurumen Inpaktuaren Behin Betiko Txosteneko baldintzei
erantzuna ematen zaie horrela.
Halaber, Plana berrikusteko erabakiarekin, 2014an berriro berretsi zenarekin, baztertu egin zen
“0” irtenbidea. Erabaki hori are eta nabarmenago egiten da 2014ko iraileko dokumentua
idaztearen, Tokiko Ekintza Plana izapidetzearen eta bien inguruan sortutako jendearen partehartzearen buruzkoa ondorioz.

Egoera horretan, lehen aurreratu den bezala, 2014ko iraileko dokumentuko “2” irtenbideko “B”
aldaera aukeratu du udalak, aldaera horrek, egungo koiunturan eta proposatutako epemugan,
udalerriaren premiei hiri-ikuspegitik erantzuten diela kontuan hartuta; eta baita ingurumenikuspegitik ere, ibarreko interes handieneko lurzoruak babestu egiten dituelako etorkizuneko
belaunaldiek erabaki dezaten; eta hori guztia, udalerriak eskatzen dituen hiri-bilbearen eta bizibaldintzen konfigurazioan aurrera egiten ahaleginduz. Horrela, Zume, Montes eta Araneko
baratzeen balioa babesteaz gain, Ibategi eremuaren zatirik handiena ere babesten da
(ekialdeko zona).
Irtenbide horren aurrean, “1” irtenbideak eragina du Arane, Montes eta Zume eremuetan; “2“
irtenbideko “A” aldaerak, berriz, Ibategiren ekialdean kokatutako ibarreko lurzorua ere
kontsumituko luke, esku artean dugun epemugan aurreikusitako eskaerak gogobetetzeko
beharrezkoa ez izan arren. Bestalde, helburu horrek berak Zaldunen eta Ibategiko
mendebaldeko zonan esku hartzea eskatzen du, 2014ko iraileko dokumentuko “0” irtenbideak
ematen duen aukeraren aurrean. Horrek, bestalde, ez du behar adinako aurrerapenik
eskaintzen hiri-bilbearen hobekuntzarako eta hirigunea Zelai ibaira irekitzeko.
Hala, dagokion eztabaidaren ondoren eta aurreko plangintza-prozesuan bezala (1990), zortzi
urteko epemugan ibarreko lurzoru esanguratsuenetan esku hartzea baztertzeko helburua
finkatzen da.
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Seguruenik 2030 inguruan gauzatuko da eztabaida. Hala eta guztiz ere, epemuga horretan,
orain bezala, hiri-birkalifikazioaren eta nekazaritza-lurra babestearen arteko oreka balioetsi
beharko da, 2018ko otsailaren 19an Ibarrako Plan Orokorrari buruz Nekazaritzako Foru
Departamentuak egindako txostenean jasota dagoen bezala.
V.-

PLANERAKO
GARRANTZITSUA
DEN
EDOZEIN
INGURUMEN-ARAZO,
NATURAGUNEEI, BABESTUTAKO ESPEZIEEI ETA NATURA 2000 SAREKO
ESPAZIO BABESTUEI
APLIKAGARRIA ZAIEN LEGERIAREN ARABERA
INGURUMEN ALDETIK GARRANTZI BEREZIKOTZAT JOTZEN DEN EDOZEIN
EREMUREKIN ZERIKUSIA DUTENAK BARNE.

HAPO honek aurkeztutako proposamen eta jarduketetatik ez da inpaktu negatiborik
ondorioztatzen Natura 2000 Sareko (BGL, KBE, BBE) espazio natural babestuen, naturaintereseko eremuen, onura publikoko mendien eta mendi babesgarrien, bertako zuhaitzformazioen, flora- eta fauna-espezie babestuen, ur-ibilguen, paisaia berezi eta/edo apartekoen
edo ingurumen-ikuspegitik sentiberak eta ingurumen-kalitatekoak diren beste eremu batzuen
gainean.
VI.-

NAZIOARTE-, ERKIDEGO-, ESTATU-, AUTONOMIA-, FORU- EDO TOKIEREMUETAN
FINKATUTAKO
INGURUMENEKO
BABES-HELBURUAK,
PLANAREKIN
ZERIKUSIA
BADUTE,
ETA
HELBURU
HORIEK
ETA
INGURUMENAREKIN ZERIKUSIA DUEN EDOZEIN ALDERDI NOLA HARTU DIREN
KONTUAN HURA EGITEKO ORDUAN.

Dokumentu honetako I. eta II. ataletan HAPO honetako helburu estrategikoak jaso dira. Bai eta
Plan hau idazteko kontuan hartu diren planak, estrategiak, jasangarritasun-dokumentuak eta
ingurumenari buruzko legeria ere (zarata, isuriak, ur-hornidura, atmosferara egindako isuriak,
lurzoru kutsatuak, hondakinak, biodibertsitatea, flora, fauna, etab.). Dokumentu honetan
jasotako ingurumena babesteko eta jasangarritasuneko irizpideak abiapuntuko premisatzat jo
dira, eta kontuan hartu dira idazteko eta egiteko prozesu osoan.
Atal honetan ez da uste aipatutako dokumentu bakoitzeko helburuen zerrenda zehatzik egin
behar denik. Hor daude dokumentuak kontsultatzeko. Plan honek ingurumen- eta
jasangarritasun-irizpide horiei erantzuteko modua izan behar da kontuan. Testuinguru horretan,
lehentasunezko jarduera-lerroek atmosfera babestea eta airearen, uraren, lurzoruaren,
paisaiaren, biodibertsitatearen, kultura-ondarearen eta osasunaren kalitatea babestea dute
xede eta, horren arabera, hainbat proposamen eta neurri planteatu dira.
- Klima-aldaketaren arazoari udalerriko egungo irisgarritasun- eta mugikortasun-baldintzak
(oinezkoentzako eta bizikletadunentzako pasealeku berriak, aparkalekuak sortzea,
oinezkoentzako pasabide berria, saihesbide-proposamena, hiriguneko bideen berrantolaketa,
etab.) hobetuz aurre egitea proposatzen da, hiriguneko mugikortasun motorduna murrizten
lagunduz, Plana alde batera utzita energia-efizientziaren eta isuri-murrizketaren arloan beste
neurri batzuk hartzearen kalterik gabe, eta Tokiko Ekintza Planaren proposamenei jarraituz.
- Horrela, baliabideen eta horien kudeaketaren eraginkortasun handiagoa ahalbidetzen da, bai
eta hondakinen kudeaketarena eta lurraldearen okupazioarena ere, produkzio- eta kontsumoeredu jasangarriagoak bermatzeko argiteriarako eta eraikintzarako efizientzia-proposamenekin,
murrizketa-proposamenekin eta berrerabiltzea eta birziklatzea sustatzekoekin, baliabideak
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(lurzorua, ura, biodibertsitatea...) kontrolatzekoekin eta landa-ingurunean garapen jasangarria
sustatzeko proposamenekin, beste batzuen artean.
- Sistema eta habitat naturalak eta flora eta fauna basatiak babestea eta kontserbatzea
planteatzen da desertizazioa eta biodibertsitate-galera geldiarazteko xedez, landa-ingurunea
antolatzeko proposamen zorrotz eta integralean oinarrituta. Antolamendu horretan, Ibarrako
lurraldeko ingurumen-balioak (ura, lurzorua, flora, fauna, paisaia, etab.) babesteaz gain,
aldatutako eremu eta/edo baliabideak ingurumen-ikuspegitik hobetzeko, lehengoratzeko eta
suspertzeko jarduketak eta erabilera jasanezinak eta landare inbaditzaileak kontrolatzekoak
proposatu dira.
- Ingurumen-arriskuen kontrola zaintzen da, batez ere hala behar izan duten eremuetan uholdeeta higadura-arriskua eta kutsatuta egon litezkeen lurzoruen arriskua murrizteko neurri
espezifikoekin.
- Ibartarren bizi-kalitatearen, osasunaren eta gizarte-ongizatearen hobekuntza ingurumena eta
herritarren nortasun-ezaugarriak integratuta eta zainduta hiri atsegin eta erakargarria
ahalbidetuz lortu da. Horrela, beste gauza batzuen artean, espazio libreak eta ibaiertzeko
pasealekuak sortzea, espaloiak zabaltzea, pertsonen mugikortasuna, salgai-fluxuak, hirisorkuntza eta -birkalifikazioa erraztea, etxebizitzak, industria-lurzorua eta ekipamendu publikoa
sortzea eta tokiko ondarea kontserbatzea proposatu dira.
Jarraipen-mekanismoei dagokienez, Planak IIEB honetako (IAE) XII. atalean jasotzen ditu
aipaturiko neurri eta proposamen batzuekin lotutako hainbat adierazle, lehen aipaturiko
ingurumena eta jasangarritasuna babesteko helburuen aplikazio- eta betetze-maila aztertu eta
ebaluatzeko xedez.
Araudi horrekin, jarraibide eta printzipio orokor horiekin eta Ingurumen Organoak 2011n
igorritako ingurumen-inpaktuaren behin betiko txostenaren baldintzekin bat etorriz,
etorkizunerako proiektu bat izateko udalerriak eskatutako proiektua gidatu eta sustatuko du
udal-administrazioak.

VII.- NEKAZARITZA-SEKTOREAREN ERAGINAREN EBALUAZIOA.
HAPO honetan planteatutako antolamendua bat dator LAGetan eta Nekazaritza eta Basogintza
antolatzeko LAPean xedatutako irizpideekin, bai eta Ingurumen Esparru Programako eta
Garapen Jasangarriaren Euskal Estrategiako ingurumen-helburu estrategikoekin ere, naturaeta kultura-ondarearen funtsezko elementu gisa zaintzen duelako landa-ingurunea, aipaturiko
Nekazaritza eta Basozaintza antolatzeko LAPak identifikatutako balio estrategiko handiko
lurzoruak babesten dituelako eta eremu narriatuak eta aldatuak lehengoratzea eta suspertzea
ahalbidetzen duelako.

Modu partikularrean, HAPOk Nekazaritza eta Basogintza antolatzeko LAParen ingurumenhelburuak eta -irizpideak betetzen ditu, bai eta berezkoak dituen arlokoak ere:
-

Nekazaritza eta basogintzako jarduerak finkatzea ingurumenaren kontserbazioa
bermatuz.
Nekazaritza-babesa eta ingurumen-babesa bateragarri egitea.
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-

-

-

Nekazaritza-lurra natura-ingurunearen babesarekin lotura estua duen baliabide gisa
babestea.
Nekazaritza-lurzorua babestea natura-baliabideen babesarekin modu bateragarrian.
Nekazaritza-lurzoruari balioa ematea ingurumen-zerbitzuen hornitzaile posible gisa.
Babes Bereziko eremuaren kategoria mugatzea, udalerriko natura-balio handieneko
elementuak hartzen dituena.
Balio Estrategiko Handiko eremuaren kategoria mugatzea, Nekazaritza eta
Basogintza antolatzeko LAPean hala identifikatutako lurzoruak hartzen dituena.
Hainbat ingurumen-aldagai Baldintzatzaile Gainjarritzat jotzea, esaterako, paisaia,
onura publikoko mendiak, akuiferoen urrakortasuna, korridore ekologikoa, higaduraarriskua, interes geologikoa eta uholde-arriskua, besteak beste.
HAPOk bere antolamenduaren esparruan proposatutako antolamendua indarreko
gainerako legeriak ezarritako erabilera-erregimenarekin (jabari publiko hidraulikoa,
babes-zortasuneko zonak, etab.) bateragarri egitea.
Indarreko ingurumen-araudia eta plangintza kontuan hartzea.

IIEB honetako (IAE) IV. eta IX. ataletan jasota dagoen bezala, Lurraldearen Antolamenduko
Gidalerroetan eta EAEko Nekazaritza eta Basogintza antolatzeko LAPean xedatutako
antolamendu-kategorien araberako Lurzoru Urbanizaezinaren antolamendua xedatzen du
HAPOk, eta horien arabera, baliabide naturalen eta nekazaritza-baliabideen erabilera
jasangarria bermatzen du, eta babesa ematen die Ibarrako lurraldeko elementu baliotsuenei
eta/edo hauskorrenei, elementu horiek hartzen dituzten baliabide naturalen harrera-,
hauskortasun- eta balio-ahalmenaren araberako erabilera eta jardueren erregulazioa finkatzen
duen bitartean.
Horregatik guztiagatik, HAPO honen proposamen osoari buruz esan daiteke udalerriko
nekazaritza-lurzorua babesten dela, dagoen OPM bakarra barne, eta Nekazaritza eta
Basogintza antolatzeko LAPean identifikatutako balio estrategiko handiko lurzoruak bereizi eta
babesten direla, ondoren deskribatu eta justifikatzen den salbuespenen batekin.
Hala, HAPOko balio estrategiko handiko zonek (D.21) badute zehaztasunen bat Nekazaritza
eta Basogintza antolatzeko LAPean jasotakoekiko zehaztasunen bat udalerrian planteatutako
lehentasunei eta lurraldera egindako hurbilketa baten ondorioz aztertutako errealitateari
erantzuna emateko.
Testuinguru horretan eta udalerriko plangintza berrikusteko prozesuan zehar ibilbide lasterra
eginda, Aurrerakina idazteko lehen unean eta orain planteatzen den LZP idazteko unean, ia
ibar osoa (Montes, Arane, Ezeizaenea-Errekondone, Ibategi, Zaldune, Etxaniz, etab.) eta
Molpoidoko mendi-hegalak hartuta, hirigunea asko zabaltzea eragingo zuten irtenbideak
aurreikusten ziren. Irtenbide guztiek zuten Haginpek 2011n egindako IIEB, Ingurumen
Organoaren aldeko txostenarekin, baldintza batzuekin bazen ere. Baina gero prozesuaren
jarraipenean kontuan hartutako irtenbideek, 2014ko iraileko dokumentuan jasotakoek, hirigarapenek Nekazaritza eta Basogintza antolatzeko LAPak aurreikusitako balio estrategiko
handiko bi lurzoru soilik okupatzea aukeratu dute: Zaldune eta Ibategiren zati bat, hiriguneari
lotutakoak, ibar osora inolaz ere zabaldu gabe. Hala ere, aurrerago aipatuko diren neurri
zuzentzaileak proposatzen dira.
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Horren guztiaren ondorioz, Nekazaritza eta Basogintza antolatzeko LAPean kontuan hartutako
Balio Estrategiko Handiko zonen artean, HAPO honek Zelai ibaiaren ibarreko balio agrologiko
handiko lurzoruak finkatu egingo ditu, hain zuzen ere, Arane, Montes, Etxaniz inguruneetan eta
Ibategiren ekialdeko zonan kokatutakoak, baina ez Zaldune ingurukoak (hein batean
artifizializatuta dago), Ibategiko mendebaldekoak, Malkorreneako eraikinen arteko espazio
interstizial txikia (97-99 m-ko kotetan, ibarreko berezko lurzoruen 88-90 m-ko kotetatik oso
urrun), Arane baserriaren inguruko azalera txiki bat, eta Okobio auzotik eta Belauntzarekiko
mugatik hurbil dagoen eskuin aldeko zerrenda estua (gaur egun artifizializatuta dagoen
lurzorua, bere garaian betelana egin zitzaiona eta, hein batean, kutsatuta egon litekeen
lurzorutzat jotzen dena). Horrenbestez, Arane, Montes eta Zumeko baratze- eta haztegiustiapenen oinarri diren lurzoruak finkatu egingo dira, bai eta Ibategiko ekialdekoak eta
Etxanizkoak ere.
Nekazaritza-arloko ingurumen-ebaluazio hori IIEB honetako (IAE) IX. Atalean egin da hainbat
ingurumen-aldagairen
balorazioarekin,
esaterako,
lurzoruaren
nekazaritza-erabilera
(nekazaritza-produktibitatearen galera), balio agrologiko handiko lurzorua, paisaia eta eragina
jaso duten nekazaritza-ustiapenak zer motatako ustiapena den adieraziz, orientazio
ekonomikoa, desagertu beharreko azpiegiturak, titularraren adina, etab. Azkenik, inpaktuen
karakterizazioa matrize batean jasotzen da.
Informazio hori aztertzetik ondorioztatzen da Ibategi eta Zalduneko nekazaritza-ustiapenek
jasango dutela eraginik handiena (larritzat jotako inpaktua), horietako baratze-ustiapenen eta
berotegien oinarri diren lurzoruen zati handi bat galdu egingo delako.
Bestalde, ibarrean bertan kokatuta ez dauden ustiapenak orientazio mistoko ustiapen txikiak
dira, eta lurren azaleraren ehuneko handi batek baso-erabilera du, eta jakineko kasuren batean
abeltzaintza-erabilera. Ustiapen gehienen eraginak ez dira esanguratsutzat jotzen edo kasurik
txarrenean, bateragarritzat jotzen dira.
Eragina jasango duten beste lurzoru batzuk Gurutzeaga-berri, Ezeizaenea eta
Errekondonekoak (Beheko bide) izango dira, baina inpaktu txikiagoa (bateragarria) izango
dutela uste da, ez daudelako hain lotuta sektore ekonomiko horri. Ustiapen horien eraginpeko
lurzoruak, bestalde, Nekazaritza eta Basogintza antolatzeko LAPak ez ditu balio estrategiko
handikotzat jotzen.
Beraz, Ibarrako balio agrologiko handiko lurzoruaren zati txiki batek soilik izango du eragina eta,
Planaren arabera, aire zabaleko haztegi, berotegi edo baratzedun eremuen lurzoru
urbanizaezinak kontserbatuko dira ibarrean, udalerriko paisaiari idiosinkrasia ematen diotenak.
Nolanahi ere, aipaturiko balio estrategiko handiko lurzoruen gainean planteatzen diren eraginei
erantzutea planteatzen du HAPOk. Horretarako, har daitezkeen arloko neurrien artean, eragina
jasan duen landare-lurzoruaren gaineko geruzaren bereizketan, metaketan eta berrerabileran
kontu handiz ibiltzea planteatzen du Planak, bai eta Ibategi eta Zalduneko lurzoruen azaleragalera konpentsatzeko lurzoru berriak aurkitzeko kudeaketan laguntza aurreikustea ere.
Lurzoru horiek balio agrologiko txikiagoa izango badute ere (galdutakoen antzeko oso gutxi
daude), egokiak izango dira nekazaritza-jarduerarako. Xede horretarako, neurri sektorial horiek
eraginak sortzen dituzten esku-hartzeen ondorioz hartuko dira. Egia esan, azken urte hauetan,
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a priori balio txikiagoa zuten eta Molpoidon eta Egialden ustiatzen ari diren lurzoruen
egokitasuna ikusten ari da. Hala, malda txikiko lurzoruak izateko ahalegina egingo da, ura, argia
eta sarbide-azpiegiturak dituztenak. Zuzenean lurzoruan bermatzen diren laborantzak dituzten
ustiapenen kasuan, betelanaren kalitatea (landare-lurra) kontrolatzeko premia azpimarratzen
da.
Hori guztia, gauzatutako prozesuaren ondoren formulatuko da eta, bereziki, Eusko Jaurlaritzako
eta Gipuzkoako Foru Aldundiko nekazaritza-arloko organo eskudunek egindako txostenetan
jasotakoari erreparatuz, EAELABen txostenaren esparruan lehena eta behin betiko
onespenaren esparruan bigarrena.
Bestalde, Nekazaritza eta Basogintza antolatzeko LAParen arabera, HAPOko Balio Estrategiko
Handiko Zonetako aplikazioko arau espezifikoak eta erabilera eta jardueren erregulazioa
LAPeko Balio Estrategiko Handiko azpikategorian hala zehazten direnak izango dira.
Planak, oro har, arreta berezia jartzen du nekazaritza- eta basogintza-erabilerak arautzeko
interesean, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak saihestean eta nekazaritza- eta basogintzajardunbideak ondo zaintzean (Nekazaritzako Jardunbide Egokien Kodearen aplikazioa).
Arau erregulatzaileek Lurzoru Urbanizaezinean onar daitezkeen jarduera eta instalazioen
kokapenerako eta garapenerako baldintzak finkatu eta hainbat alderdi arautzen dituzte,
esaterako, hondakin-uren bilketa eta tratamendu egokia, aldatutako-narriatutako obra eta
espazioak paisaia-ikuspegitik lehengoratzea, pistak irekitzea, egiturak paisaia-ikuspegitik
integratzea edo heskaiak eta ezpondak kontserbatzea, landa eta natura-eremuaren ingurumena
hobetzeko behar diren alderdi gisa.

VIII.- LURRALDEKO INGURUMEN-UNITATE HOMOGENEOEN DEFINIZIOA.
Ibarrako HAPOko Kontuaren Egoeraren eta Proposamenen Adierazpenaren Dokumentua,
2014ko irailekoa, eta Ibarrako HAPOko Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazio Bateratuaren
Azterlana, 2010eko uztailekoa, idazterakoan egindako ingurumen-faktore esanguratsuenen
deskribapena oinarri hartuta, eta Landaredia Mapa eguneratuarekin, 2013 eta 2014ko
ortofotoekin, hainbat landa-irteerarekin eta harrezkero prozesuan zehar gertatu den guztiarekin,
osatutako ingurune fisikoaren aurretiazko azterketa egin ondoren, unitate homogeneo batzuk
definitu dira; natura-, ingurumen- edota ekoizpen-ezaugarriak dira horien ezaugarri
erabakigarriak. Lurraldearen zatiketa espazial hori egiteko, definitutako elementu erabakigarri
horiek duten homogeneotasuna hartu da abiapuntutzat, euren ezaugarri fisiografikoak,
ekologikoak, funtzionalak eta zientifiko-kulturalak kontuan hartuta; beste irizpide batzuk ere
hartu dira kontuan, erabilera-gaitasunen eta -mugen aurrean dituzten portaeren arteko
antzekotasuna, esaterako. Azken finean, bereizitako ekoizpen- eta ingurumen-sistemak batzen
dituzten kudeaketa-unitate homogeneo gisa multzokatutako lurralde-eremuak dira; kasu
batzuetan, natura-faktoreak izango dira nagusi, eta, beste batzuetan, berriz, lurzoruaren
erabilerak edo giza okupazio maila. Era berean, unitate horietako bakoitzaren barnean eta
plangintza orokorreko dokumentu batean horiek duten helburua kontuan hartuta, lurzoru
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hiritarrezinaren zonakatze-proposamenean kontuan hartu beharreko elementu edo ingurumenbaldintzatzaile berezi interesgarriak deskribatu dira, halakorik izan denean.
Unitate horiek lurraldearen elementuak eta prozesuak adierazten dituzte, modu ulergarrian, eta,
bereziki, ikuspegi eragile batetik, lurzoru hiritarrezinaren zonakatzea eta horien baldintzatzaile
gainjarriak zehaztu ahal izateko; eta dagozkien erabilera- eta jarduera-arauak ere ezarri dira,
plangintza honen berrikuspen-prozesu osoan jaso eta deskribatu diren balioak, baliabideak,
erabilerak, arriskuak eta gaitasunak kontuan hartuta.
Proposatutako ingurumen-unitateak II.4 planoan daude jasota, eta honako hauek dira:
- Ingurumen-balioa eta balio ekoizlea duten zuhaitz-formazioak
Ingurumen-unitate honetan sartu dira harizti azidofiloen, harizti-baso misto atlantikoen eta artadi
eta haltzadi kantauriarren formazioak, bai eta zuhaizti gazteak edo degradatuak ere, haritz
kandudun, pago, gaztainondo, akazia, urki, hurritz, haritz gorri eta platano arruntaren basosailekin batera. Bertako espezieez osatutako formazioak dira gehienbat, aipatutako bi azken
kasuak salbu, eta, kasu jakin batzuetan, udalerrian eta Gipuzkoako Lurralde Historikoan oso
gutxi dauden babestutako espeziez osatutako formazioak.
Ingurumen-unitate honetan, beraz, batasunaren intereseko habitat hauek sartu dira: Ilex eta
batzuetan Taxus basopeak dituzten pagadi azidofiko atlantikoak (UE 9120 kodea); Quercus ilex
baso txikiak (UE 9340 kodea); Castanea sativa baso txikiak (UE 9260 kodea); eta Alnus
glutinosa etaFraxinus excelsior haltzadiak eta lizardiak (UE 91EO* kodea). Nabarmentzekoa da
haltzadien presentzia txikia, hutsaren hurrengoa.
Zuhaitz-formazio horiek ingurumen-balioa dute, biodibertsitatea bultzatzen baitute, eta
askotariko erabilera duten zuhaixka- eta baso-formazioak sortzen baitituzte, oso malkartsua
den lurralde honetako lurren higadura kontrolatzeaz gain; horregatik, ezinbestekoa da zuhaitzestaldura, landare-geruza baxuak eta biomasa zaintzea. Hala ere, zuhaitz-masa horiek, hein
batean, zur- eta egur-baliabideen aprobetxamendu erreala edo potentziala izan dezakete, edo
perretxikoak, onddoak eta abar biltzekoa, modu kontrolatuan eta iraunkorrean eginda, betiere.
Horrela, horien kontserbazio-egoera bermatzen da, haien azalerak kontserbatuz, zuhaitz-masak
ekologikoki hobetuz eta interes ekologikoko zuhaitzen kontserbazioa bermatuz. Basoustiapenetan, erreka ertzetako landaredi autoktonoa errespetatuko da, eta baita babestuta
dauden edota urriak diren beste batzuk ere, haltzadia, esaterako.Kasu batzuetan, badago
sastraken eta larreen ustiapenaren bidez abeltzaintza sustatzeko aukera ere, basoaren
birgaitzea edo zuhaitzen berritzea galarazten ez bada betiere; eta beste batzuetan, ingurumena
hobetzeko jarduerak sustatuko dira.Baso-formazio horien paisaia-balioarekin lotuta aisialdiko
jarduerak edo jolas-jarduerak ere sustatu ahal izango dira (mendi-ibiliak, interpretazioa, etab.),
betiere higadura kontrolatzen bada eta inguru horien ingurumen-kalitatea aldatzen ez bada.
Formazio horiek koniferoak nagusi diren paisaiaren monotonia hausten dute, urte osoan zehar
kolorea behin eta berriz aldatuz.
Suteekin, garbitasun-tratamenduekin eta biomasa lortzeko tratamenduekin daude lotuta
arriskuak, tratamendu horiek higadura sortzen duten eta lurzorua kaltetzen duten kasuetan;
beraz, higadura-arrisku nabarmena duten lurretan berariaz kontrolatuko dira baso-ustiapenak
Zuhaitz-formazio horiek udalerri osoan zehar zabalduta daude, konifero sailen artean, eta,
neurri txikiagoan, belardien artean tartekatuta.Zelai ibaiaren eskuin ertzeko hegalean gehiago
daude ezker hegalean baino, hain zuzen ere Uzturre mendiaren hegalean.
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- Ekoizpenerako basoak
Ingurumen-unitate honetan, autoktonoak ez diren espezieetako baso- eta zuhaitz-formazioak
sartu dira, homogeneo samarrak eta, oro har, espezie bakarrekoak, bereziki merkaturatzeko
zura lortzera zuzendutako ekoizpen-balioak dituztenak.Zura ekoizten duten espezieen artean,
hauek dira lurralde honetan nagusi: pinu beltza, Pinus radiata, eta pinu zuria, Larix kaempferi;
eta ondoren, larizio pinua, Pinus nigra, Lawson altzifrea, Chamaecyparis lawsoniana, eta izei
gorria, Picea abies.
Ustiapen-iraunkorreko teknikak eta arauak garatzen ez badira (higadura sortuko ez duten eta
lurra kaltetuko ez duten garbitasun-tratamenduak eta biomasa lortzeko tratamenduak...),
landaketen bidez zura ekoizteko sistemak lurzorua galtzeko arriskua dakar berarekin
(higadura), bereziki aztergai dugun lurzoruan, malda handiak baititu.Zelai ibaiaren eskuinaldeko
nahiz ezkerraldeko ertzetako hegalek, konifero horiek kokatuta dauden lurrek, % 30tik gorako
malda dute.Ingurumen-unitate honekin lotutako beste arrisku bat suteen arriskua da.
Ekoizpen-sistema horren ondorioz sortzen den paisaia monotonoa da, eta, beraz, lehentasuna
du lurralde honetako landaredi potentzialari lotutako espezie autoktonoekin aniztasuna
bilatzeak; horrela, askotariko paisaiak lortuko dira, biomasaren ekoizpena motelduko da eta,
ondorioz, higadura-arriskua txikituko da, eta inguru horietako habitat eskasa aberastuko da.
Testuinguru horretan nabarmendu egiten da Ibarrako Onura Publikoko Mendi bakarrak mota
horretako baso-formazioak dituela, paisaia-balio handiko zonak (bereziki gailurreria eta
ingurune hurbilena) eta mendi-ibilietarako ibilbideak (PR-GI 115, Belabietako ibilbidea) hartzen
dituen lurraldearekin bat etorriz.
Udalerriaren zati garrantzitsu bat ingurumen-unitate honetan sartuta dago gaur egun, Eta
erabilera hedatuena da belardien ondoren. Azalera ez da handitu azken urte hauetan, baina
Maietabekoa baserriaren inguruko mendi-hegaletan zuhaitzak bota zituzten 2012an eta
birlandatu gabe daude oraindik (18,85 Ha).
- Sastraka eta larrez osatutako mosaikoa.
Txilardien eta otadien sastrakek (Ulex gallii, Ulex europaeus, Erica vagans, Calluna vulgaris),
eta iratze atlantikoek (Pteridium aquilinum), baso azidofiloen ordezko natura-unitate bat osatzen
dute, eta horietan, besteak beste, laharrak eta hesilaharrak ere agertu ohi dira. Deforestatuta
dauden muinoetako eta mendietako lurrak hartzen dituzte, mozketengatik, suarengatik edota
beste arrazoi batzuengatik baso-sailak suntsituta eta basotu gabe gelditzen direnean
(matarrasan soildutako basoetan oso erraz garatzen dira); lur horiek, gero, abereek okupatzen
dituzte (abeltzaintza estentsiboa). Formazio horiekin batera eta elkarrekin mosaiko bat osatuz,
larre mesofiloak dituzten eremu batzuk ageri dira; horietan, bertan behera utzitako lurrak, gutxi
zaindutako larreak eta soilguneak inbadituz, albitza (Brachypodium pinnatum) da nagusi,
Bromion espezieari atxikitako komunitatea.
Jatorri antropikoko ingurumen-unitate honek interes komunitarioa duten hainbat habitat biltzen
ditu, besteak beste: larre lehor erdi-naturalak, EU 6210 kodea, eta txilardi lehor europarrak, EU
4030 kodea; horietan, Erica,Calluna, Ulex eta Cistus deritzen espezieak dira nagusi. Ote zuria

IBARRAKO HAPO.
-71“1. MEMORIA” dok.
“1.3. INGURUMEN INPAKTUAREN EBALUAZIO BATERATUA – INGURUMEN AZTERKETA ESTRATEGIKOA”
2018ko uztaileko Testu Bategina

(Ulex europaeus) da, hain zuzen, udalerrian presentzia handienetarikoa duena.Habitat horiek
sare formako egitura dute, eta faunari babesa eta elikagaia eskaintzen dizkieten ingurune
bereziak dituzte; aldi berean, lotura-eremuak ere badira espezie askorentzat.Lurzoruetan
atxikipena hobetzen (CO² finkatzen dute) eta higadura kontrolatzen ere laguntzen dute, baina
malda handiko eta ertaineko inguruetan kokatuta daudenez, horietan larreak hobetzeko egin
daitezkeen jarduketak, sastrakak kentzeak, esaterako, kontrolatu egin behar dira. Sute-arriskua
ere horiekin lotuta dago.
Unitate hori Uzturreren erdiko eta goiko hegaletan dago, Kaño tontorraren eta Zentenoren
artean eta, ekialdeko muturrean, Belabieta inguruko mendi-hegaletan, Tolosa eta Berrobirekiko
mugetatik hurbil..
- Mendiko larreak
Mendiko larre azidofiloak dira, kantauriar-izaera nabarmenekoak. Jatorriko komunitateetako
artzaintza-maila handia denean sortzen dira. Espezie nagusiek artzaintzari aurre egiteko
ahalmen handirik ez dutenez, hostoak galtzera, zapalduak izatera eta ongarritze-maila
handiagoetara egokituta dauden espezieek ordezten dituzte.
Batik bat abeltzaintza
estentsiboko joera du, gehien bat ardi-azienda eta neurri apalagoan behi- eta zaldi-aziendak.
Denborak aurrera egin ahala erabilera hori murrizteak eragiten du hura pobretzea eta/edo
zarpailtzea. Artzaintza aspalditik kolonizatzen joan den pagadietatik ondorioztatzen dira.
Ohikoak dira espezie azidofiloak, esaterako, Danthonia decumbens, Carex caryophyllea,
Potentilla montana, Galium saxatile, Agrostis curtisii, etab. (larre horietako berezko espezie
batzuk batasunaren interesekotzat katalogatuta daude, UE 6230 kodea). Batzuetan txilardiz,
otadiz eta iratzediz estalitako mosaikoetan egoten dira. Komunitate iraunkorrak dira,
biodibertsitate handikoak eta hauskorrak.
Batik bat udalerriko zona garaienetan kokatzen dira (600-700 m), Ibarrako ipar-ekialdeko
muturrean (Akolodi, Bizkardoartetxea eta Lizaratzuko borden inguruneetan).
- Belardiak eta lur landuak
Belardietara, eta, neurri txikiagoan, laborantzara eta fruitu-arboletara zuzendutako espazio
irekiek osatzen dute unitate hau.
Belardiei dagokienez, ia espezie bakarreko formazioak direla esan behar da; landatu, erein,
ongarritu eta urtean hainbat aldiz segatzen dira siloratzeko. Belardi horietan, bazkan aritzen
dira behiak eta ardiak, eta, neurri txikiagoan, baita zaldiak ere.Belar-formazio horiek orlak,
heskaiak, fruta-arbolak eta zuhaitz autoktonoak izan ohi dituzte tartean, ilarak edo baso txikiak
osatuz batzuetan; elkargune eta babesgune dira faunarentzat, eta, beraz, interesa du beroriek
kontserbatzeak.
Belardi gehienak garaiera txikiko sega-belardi pobreak dira (Alopecurus pratienses,
Sanguisorba officinalis), udalerrian nahiz Gipuzkoako lurraldean ugari diren Batasunaren
intereseko habitatak (UE 6510 kodea), hain zuzen. Egia esan, belardi horien jatorria artifiziala
da; gizakiak jatorrizko basoa erre edo moztu ondoren sortzen dira belardi horiek lehenengo
etapetan, eta, gero, belarjaleek zeregin garrantzitsua betetzen dute horiek egonkortzeko
orduan, lur hori zapaltzen eta ongarritzen baitute.
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Laborantzek belardiek baino azalera txikiagoa hartzen dute, baina idiosinkrasia ematen diote
Ibarrako paisaiari. Batez ere aire zabaleko nahiz plastiko azpiko -berotegiak- baratzeko
laborantzak (pipermina, babarruna, artoa, uraza, zerba…) eta haztegiak dira, Zelai ibaiaren
hondoan eta inguruko mendi-hegaletan daudenak.
Azken urte hauetan erabilera hori handitzen ari da Molpoido inguruko hegaletan. Orain arte
belardiek hartzen zituzten lurzatiak birbideratzen ari dira eta XX. mendeko berrogeita
hamarreko hamarkadan zuten erabilerara itzultzen. Baserrien eta etxebizitza isolatuen inguruan
ere badaude baratzeak, eta hiri- eta aisia-baratzeak, denak autokontsumorakoak. Fruta-arbolek
ere beren arrastoa uzten dute (sagarrondoa, hurritza, intxaurrondoa, gaztainondoa, aranondoa,
udareondoa…) eta batzuetan mosaikoa eratzen dute belardiekin (batez ere sagarrondoek).
Hurritzak eta intxaurrondoak bide-ertzetan edo lurzati-mugetan ikus daitezke lerrokatuta. Garai
bateko fabrikako liburuek aditzera ematen duten bezala, duela hainbat mende zeuden
mahastien arrastorik ez da geratu. Gaur egun “Ibarrako piperminaren” laborantza
nabarmentzen da. Bertako produktu baten barietate baliozkotua da, 1997ko urrian Kalitatearen
Eusko Labela jaso zuena.
Ingurumen-unitate hau erabilera-gaitasun moderatua eta baxua duten lurzoruetan garatzen da
batik bat, maldek, drainatzeek eta propietate kimikoek hainbat muga ezartzen dituztelako.
Baratze gutxi batzuk soilik daude gaitasun agrologiko handiagoko lurzoruetan. Malden
gogortasuna eta duten higadura-arrisku handia kontuan hartuta eta antolamenduko
proposamenari begira, gaur egun erabilera horietara zuzenduta dauden eta higadura-arrisku
handirik ez duten inguruak hartu dira aintzat, gaur egungo nekazaritzako eta abeltzaintzako
ustiapenei eutsi ahal izateko asmoz.
Inguru horietan, nekazaritzako eta abeltzaintzako jardueren garapen iraunkorra sustatuko da,
bai eta horiekin bateragarriak diren ekosistemak eta nekazaritza-paisaiak zaintzen eta
gordetzen direla bermatzen dutenak ere. Dena den, lurzoruen erabilera zaintzeari arreta
berezia eskaini behar zaio oro har, eremu horiek oso hauskorrak baitira, duten kokapen
topografikoaren eta sakonera, ur-erreserba eta ugalkortasun txikiaren ondorioz.
Horrez gain, unitate honetako elementu esanguratsuenetako batzuk −heskaiak, esaterako−
desagertu diren arren, unitate honek paisaia-balio handia du: kontraste handia egiten du
pinudiekin eta Zelai ibaiaren igarobideko okupazio antropikoarekin, eta habitat sakabanatu
gehien dagoen eremua da (baserriak). Zaindu beharreko paisaia kulturala da, nekazaritzainguru atlantikoetako bocage paisaia tipikoa, eta berorren dinamika eta iraunkortasuna
nekazaritzari eta abeltzaintzari oso lotuta daude hein handi batean.
Belardiek eta lur landuek (nekazaritza- eta abeltzaintza-izaerako unitatea) udalerriaren azalera
handi bat hartzen dute, batez ere Zelai ibaiaren bi ertzetako hegalen erdi aldeko eta behe
aldeko eremuak. Ezkerraldean baino eremu handiagoa hartzen dute eskuinaldean,
eguzkitsuagoa baita eta baserri gehiago baitaude.
- Ibilguen eta ibaiertzen sistema (azaleko urak)
Unitate honetan sartzen dira Zelai ibaia, udalerritik igarotzen diren ibaiadarren multzoa eta
horiei dagokien babes-eremua, EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko LAPak (isurialde
kantauriarra) ezarritakoarekin bat etorriz. Berorien ingurumen-egoera ez dela berdina hauteman
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da. Ibai nagusiak nahiz ibaiadarrek Oria ibaira isurtzen dituzte urak eta bere Unitate
Hidrologikoa Estatuko Administrazio Orokorraren kudeaketa-eremuan sartzen da Kantauriko
Konfederazio Hidrografikoaren (KKH) bitartez.
Zelai ibaiak, bere bilakaera historikoan oso arreta gutxirekin tratatu den ibai horrek,
ezinbestekoak ditu ingurumenaren aldetik hobetzeko, leheneratzeko eta berreskuratzeko
jarduketak. Ibaiko uren kalitatea, ibaiertzak (oso aldatuta daude eta ia ez dute zuhaitzestaldurarik) eta ibaiaren morfologia (estaldurak, babesa, kanalizazioak) oso hondatuta daude,
eta, gainera, espezie inbaditzaileak daude.
Haltz gutxi egoteaz gain, beste espezie batzuekin nahasita daude, esaterako, platano
arruntarekin, Platanus hybrida, sahatsarekin, Salíx sp, eta sasiakaziarekin, Robinia
pseudoacacia.
Bestalde, baratze-haztegiak eta berotegiak ibai-ibilgutik hurbil egoteak baditu bere arriskuak,
esaterako, isurketak, ur-harguneak, etab.
Ibaia udalerrian igarotzen den tarte osoa uholde-arrisku potentzial esanguratsuko eremutzat
jotzen da. ARPSI ES 018-GIP-15-2 Azkue ingurunetik ibaian gora hedatzen da Ibarrako
hiriguneraino, Tolosarekin muga egiten duen tokiraino, eta Oria ibaiak zeharkatzen duen
udalerri horretan jarraitzen du.
ARPSI honen luzera osoa 4,105 km-koa da. 500 m baino pixka bat gehiago igarotzen dira
Ibarran, eta arrisku-eremuaren azalera osoa 93,01 Ha-koa da.

Fuente: Mapas de Peligrosidad y Riesgo de las ARPSIs de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental
Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) / Iturria: Kantauri Ekialdeko Mugape Hidrografikoaren
Arriskugarritasun- eta Arriskuaren Mapak. Kantauriko Ur-Konfederazioa (CHC).
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Hauxe da irizpide orokorra: uren kontserbazioa sustatzea eta uren kalitatea hobetzea; ibilguak
eta ibaiertzak okupatu eta hondatzea ekiditea; ingurumenaren aldetik zenbait tarte
leheneratzeko eta berritzeko jarduketak sustatzea, halakorik egin daitekeenean; eta arrisku
naturalengatik sor daitezkeen kalteak murriztea.
- Landaredi gutxi edo landaredirik ez duten inguruak.
Oso unitate homogeneoa da, landaredi gutxi edo landaredirik ez duelako.Eremu horiek hartzen
dituzten edota hartu izan dituzten erabilerek larriki hondatu dute lur horien landare-estaldura,
eta, kasu askotan, gainera, guztiz desagertu da.
Honako inguru hauek osatzen dute unitatea: hiri-eremuek, jarduera ekonomikoetarako
lurzoruak eta landagune txikiak barne hartuta; azpiegiturek; lur-betetzeek; bertan behera
utzitako harrobiek; zabortegiek; landaredi erruderal nitrofiloa duten inguruek; eta baita kutsatuta
egon litezkeen lurzoruek ere.
Eremu horietako batzuk oso degradatuta edota hondatuta daude ingurumenaren aldetik, eta,
beraz, horiek ingurumen aldetik hobetzeko eta leheneratzeko jarduketak sustatzea komeni da.
IX.-

PLANEKO JARDUKETEK INGURUMENEAN DITUZTEN INPAKTU EDO IZAN
DITZAKETEN ERAGIN ESANGURATSUAK IDENTIFIKATZEA ETA BALIOESTEA.

IX.1.- PLANEKO PROPOSAMENEN ETA JARDUKETEN ERAGIN ESANGURATSUAK
IDENTIFIKATZEKO ETA BALIOESTEKO INGURUMEN-IRIZPIDEAK
Inpaktua terminoa giza ekintza baten ondorioz inguruneak izaten duen aldaketarekin lotuta
dago eta ingurumen-faktoreetako baten edo aldatutako faktorearen edo ingurumen-sistemaren
balioaren aldaketaren bidez adierazten da.
Ingurumen-inpaktua jarduera batek ingurumen-faktorearen gainean duen eraginak
identifikatzen du eta argi egon behar du zein diren bi elementuak, ekintza eta faktorea. Planak
modu esanguratsuan eragin diezaiekeen inguruneko elementuak, ezaugarriak eta prozesuak
hartzen dira inpaktua jasan dezaketen ingurune-faktoretzat.Ekintzaren kasuan, ingurumeninpaktua definitzen duen kausa-efektu erlazioan esku hartzen duen alderdi aktiboa izango
litzateke.
Aldaketa-eragile bategatik eragina jasango lukeen edo jasan ahal izango lukeen inguruneko
elementua da ingurumen-adierazlea eta, adierazle horri esker ebalua daiteke proiektu edo plan
jakin baten ondorioz izaten diren aldaketen zenbatekoa. Horregatik, ingurumen-inpaktuaren
adierazlea “ingurumen-inpaktu baten adierazpen neurgarri” gisa definituko litzateke.
Planari atxikitako inpaktuak delako lurralde horren okupazioarekin eta eraldaketarekin lotuta
daude zuzen-zuzenean, eta eraginak gero eta garrantzitsuagoak izango dira, okupazio hori
lurralde horrek duen harrera-gaitasunetik aldentzen doan heinean. Baina plan honen eraginak
ez dira soilik negatiboak, lurraldean eragin positiboak izango dituzten jarduketak ere
proposatuko dira, eta horiek biztanleen bizi-kalitatean eta, bereziki, ingurumenaren kalitatean
eragingo dute.
Ingurumen Inpaktuari buruzko Ebaluazio Bateratuaren Azterlan −IIEB− / Ingurumen Azterketa
Estrategiko -IAE- honen xede den lurraldea Ibarrako udalerria da, eta, zehazki, bizitegien
antolamendurako proposamenen, espazio libre eta zuzkiduren, industria-lurzoruaren,
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ekipamenduen eta zerbitzuen, mugikortasunaren, irisgarritasunaren eta landa-lurzoruaren
antolamenduaren proposamenen bidez planak modu zuzenagoan eragiten dieten eremuak.
IIEB (IAE) honetako atal hau lantzeko, ingurumen-faktore eta -adierazle batzuk identifikatu dira
aurrez, garapen-proposamenak dituzten eremuek jasango duten aldaketaren neurria eta
eragina balioesteko, ekosistemako elementu bakoitza kontuan hartuta. Aipatutako adierazle
horiek aukeratzea ez da lan erraza izan, eremu bakoitzean bat egiten duten askotariko
ziurgabetasun-iturriengatik, eta, batez ere, plangintzaren maila honetan dagoen informazio eta
zehaztasun mailagatik (berorren eraginaren ebaluazioa, behin betiko onarpenaren fasearen,
eta, jakina, proiektuaren fasearen aurretiazko informazioa oinarri hartuta); alderdi horrek
eragina izan du, baita ere, inpaktuaren izaera balioesteko eta berori kalifikatzeko orduan.
Badakigu kasu batzuetan balioespen egokirik ez dugula izango ondorengo faseetara iritsi arte,
hots, antolamenduak, mugak, geometriak eta beste alderdi batzuk zehazten diren arte.
Ez da ahaztu behar planen barneko ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio
estrategikoan, proiektuen ingurumen-inpaktuaren ebaluazioari dagokionez, gerta daitezkeen
inpaktu kopuru handienarekin lan egiten dela (askotariko arrisku-mailekin), eta horien
bukaerako neurria ezagutzea sarritan zailagoa dela, lehen aipatutako zehaztapen-maila
kontuan hartuta. Inpaktua gertatuko dela ziurtatzeko ezintasuna dakar horrek, eta baita
berorren probabilitatea kalkulatzeko zailtasuna ere –arrisku- eta ziurgabetasun-egoerak–.
Desberdinak dira biak: lehengo kasuan, kalteak edo onurak dakartzaten gertaera posibleak
baina ziurtaezinak sartzen dira, zehaztasun edo probabilitate handiagoa edo txikiagoa dutenak;
eta bigarren kasuan, berriz, ez da ezagutzen efektu posible baten probabilitatea. Proiektuen
IAEren kasuan, bereizitako inpaktuak ziurtasun osoz edo probabilitate handiarekin gertatzen
dira (ziurtasun-egoerak, arrisku handikoak).
Adierazle eta faktore horiek, modu orokorrean eta lanaren eskala honetan eta une honetan,
ingurumenaren eta inguru sozioekonomikoaren gaineko inpaktuak balioesteko aukera eman
digute; biak ez daude bereizita, eta kasu batzuetan, baztertu egin da adierazle gehiago sartzea,
kaltea garrantzitsua ez dela ulertu delako edo adierazle hori sartzeak bereizitako balioespenik
ematen ez duelako eta, gainera, azterlanari argitasuna kentzen diolako.
Esandakoa kontuan hartuta, hauek dira, aztertutako inguruaren ezaugarrien eta garatu
beharreko jarduketen arabera, aukeratu diren inpaktu-faktoreak eta -adierazleak:
-

-

Atmosfera. Airearen kalitatea.
Geologia eta geomorfologia. Interes geologikoa duten eremuak eta guneak; erliebearen
formak; higadura-prozesuak eta -arriskuak eta hondakin-sorkuntza.
Gainazaleko hidrologia eta hidrogeologia. Ibai-ibilgua; ibaiertza; azaleko uraren kalitatea;
uholde-arriskua murriztea; eta akuiferoak betetzea eta eraldatzea.
Lurzorua. Lurzoru “emankorra” galtzea edo suntsitzea (lurzoruaren artifizializazioa);
gaitasun agrologiko handiko lurzorua; eta lurzorua kutsa dezaketen jarduerak dituzten
lurzoruak.
Landaredia. Landaredia ezabatzea.
Fauna. Fauna eta konektagarritasun ekologikoa.
Paisaia. Paisaiaren kalitatea.
Biztanleria. Biztanleriaren gaineko eragina, hautsa, eragozpenak etab. gehitzearen
ondorioz; irtenarazitako biztanleak.
Ingurune
ekonomikoa.
Lurzoruaren
nekazaritza-erabilera
(produktibitate-galera);
nekazaritza-ustiapena;
Espazio libreak eta zuzkiduretarakoak. Espazio librea; ibaiertzeko espazio publikoa;
Mugikortasuna eta irisgarritasuna. Aparkalekuak; irisgarritasuna hirigunean eta kanpoko
sarbideen azpiegitura.
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-

Zerbitzu-azpiegiturak. Zerbitzu-azpiegiturak.
Interes kulturaleko elementuak.Interes kulturaleko ondasunak.
Hirigintza-plangintza. Lurzoruaren hirigintza-sailkapena.

IX.2.- PROPOSAMENEN INGURUMEN-ERAGINAK ETA BALIOESPENA
Ibarra udalerria eta eragina jasan dezaketen eremuen ingurumen-ezaugarriak aztertu eta
diagnostikatu ondoren –sakon aztertutako eta hausnartutako lanaren emaitza−, HAPO honek
hirigintzako nahiz nekazaritzako erabilerak har ditzaketen eremuetan izan ditzakeen eraginak
aztertzera jo da, lurraldean planteatzen dituen proposamenak oinarri hartuta, hiri-erabilerak
nahiz nekazaritza-erabilerak har ditzaketen eremuetakoak.
Horrez gain, lurralde osoaren antolamendu integralerako proposamen bateratua da,
iraunkortasun-irizpideak dituena. Eta horiek ebaluatzeko, ingurumen-faktore baten edo batzuen
egoera alda dezaketen proposamenak identifikatu dira, eta aldaketa horren izaera zein den eta
ingurumen-kalitatean zer inplikazio dituen aztertu da; ondoren, ingurumen-kalitatean gertatuko
den aldaketa eta aztertutako eremu horretan eta lurralde osoan izango duen eragina ere
balioetsi da.
Azkenik, azpimarratu nahi da ingurumen-eraginak identifikatzeko, kuantifikatzeko,
karakterizatzeko eta balioesteko orduan, abenduaren 9ko 21/2013 Legean, ingurumenebaluazioari buruzkoan, definituta dauden kontzeptu teknikoak erabili direla.Helburu
horretarako, horiek negatiboak edo positiboak diren zehaztuko da; ezaugarrien arabera, berriz,
zuzenekoak, zeharkakoak, sinpleak, metagarriak, sinergikoak, iraunkorrak, aldi baterakoak,
itzulgarriak, itzulezinak, leheneragarriak, leheneraezinak, aldizkakoak, irregularrak, jarraituak
eta etenak diren zehaztuko da; eta bateragarri, moderatu, larri eta kritiko gisa balioetsiko dira.
Ondoren, HAPO honen proposamenen ingurumen-eraginak balioetsiko dira, IIEB (IAE)
honetako IV. atalean adierazitakoa oinarri hartuta.
1.- Bizitegi-lurzorua eta espazio libre eta zuzkidurena antolatzeko proposamenak.
1.1. Beheko bide.
1.2. Ibategi.
1.3. Zaldune.
1.4. Hiri-berroneratzeko beste jarduketa batzuk.
2.- Industria-lurra antolatzeko proposamenak: Apatterreka.
3.- Mugikortasun-proposamena: saihesbidea eta mugikortasuna.
4.- Ekipamenduen eta zerbitzuen antolamendu-proposamenak.
5.- Zerbitzu-azpiegituren arloko proposamenak.
6.- Landa-lurreko antolamendu-proposamenak.

1.- Bizitegi-lurzorua eta espazio libre eta zuzkidurena antolatzeko proposamenak
HAPOko ondorengo proposamenetan herrian etxebizitzak sortzeko lan egitea proposatzen da,
nahitaezko ondasuna delako eta herritarren eskubidea delako, berez positibotzat jotzen dena.
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1.1.- BEHEKO BIDE
- ATMOSFERA
Airearen kalitatea. Airearen kalitatea aldatu egingo da urbanizazio-obren fasean, partikulen
immisio-maila handitu egingo delako, lur azpian aparkalekuen eraikina altxatzeko egin behar
den indusketaren ondorioz. Era berean, kokalekuaren ezaugarri topografikoak ez dira
sakabanatzearen aldekoak, lurralde hori bailara estu batean kokatuta baitago, mendiz
inguratuta. Horregatik guztiagatik, inpaktua negatiboa, zuzenekoa, metagarria, epe laburrekoa,
aldi baterakoa, itzulgarria, leheneragarria, agerpen irregularrekoa eta etena dela uste da, eta
moderatu gisa sailkatu da.
- GEOLOGIA-GEOMORFOLOGIA.
Interes geologikoko eremu edo guneak. Ez dago eraginik.
Erliebe-formak. Eremuaren topografiak ez du aldaketa handirik jasango abiapuntuan
duenarekin alderatuta.
Higadura-prozesuak eta -arriskuak. Ez dira garrantzitsutzat jotzen.
Hondakin-sorkuntza. Obren fasean, hondakinak sortuko dira, lur azpiko aparkalekuak hartzeko
egin behar den obra berriak sortuko dituenak. Dena den, hondakin guztiak (hondakin geldoak,
hiri-hondakinak edota, halakorik bada, arriskutsuak, azken hauek makinen mantentzearekin eta
doitzearekin lotutakoak -olio erabiliak, iragazkiak, etab.-) gai honen inguruan indarrean dagoen
legeriari jarraituz kudeatu beharko dira. Horregatik guztiagatik, leku horietako eragina
negatiboa, zeharkakoa, sinergikoa, epe laburrekoa, aldi baterakoa, itzulgarria eta
leheneragarria izango litzatekeela uste da, eta moderatu gisa sailkatuko litzateke.
- AZALEKO HIDROLOGIA
Ibai-ibilgua. Ez da eraginik aurreikusten.
Ibaiertza. Jarduketa-proposamenak eremua inguratzen duen Zelai ibaiaren eskuin aldeko zatia
ingurumen-ikuspegitik hobetzea eta leheneratzea aurreikusten du. Horrek eragina izango luke
faunaren konektagarritasunean eta, aldi berean, espazio berde handi bat sortuko litzateke
(parke publikoa) lursail mugakideetan. Ibaia eta ibaiertza lurraldean txertatzen lagunduko luke
horrek, herritarrek erabili eta gozatu ahal izateko. Eragin hori positiboa, zuzenekoa, sinergikoa,
epe ertain-luzekoa eta iraunkorra izango litzatekeela uste da.
Azaleko uraren kalitatea. Egin beharreko obrak (indusketa, etab.) Beheko-bide kalearen ondoan
daude, ibai-ibilgutik urrunduta baina ez distantzia handira. Horregatik, litekeena da
suspentsioko solidoak ugaltzeak Zelai ibaiko uraren kalitateari eragitea. Gerta litekeen ondorio
hori negatiboa, zuzenekoa, metagarria, epe laburrekoa, aldi baterakoa, itzulgarria,
lehengoragarria eta etenkakoa izango litzatekeela uste da eta bateragarritzat jotzen da.
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Uholde-arriskua murriztea. Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Arriskugarritasun
eta Arrisku Mapek, Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak (KKH) 2013ko abenduan
egindakoek, Uholde Arrisku Potentzial Esanguratsuko Eremu (ARPSI) bat identifikatu dute ES
018-GIP-15-2 kodearekin. Azkue ingurunetik, Ibarrako hirigunean ibaian gora, Tolosako udalmugarteraino iristen da. Horrek esan nahi du Beheko bide zatia, 220 bat metro linealekoa,
barne hartzen duela. HAPO honek proposatutako antolamenduak arrisku hori murriztu nahi du.
Horregatik, eragina positiboa, zeharkakoa, epe ertainekoa eta iraunkorra izango litzatekeela
uste da.
- HIDROGEOLOGIA.
Akuiferoen birkarga/aldaketa. Alubioi-jatorria duten eta akuifero detritikoak eragiten dituzten
materialen gainean bermatzen da eremua. Materialok finkatu gabeak dira gehienetan, pikor
arteko porositatekoak, anisotropia handikoak eta Elduaingo Unitate Hidrologikoaren eta,
zehazkiago Uzturreko Azpiunitatearen mugakideak. Akuifero horiek lotura hidraulikoa izan ohi
dute horiek zeharkatzen dituzten gainazaleko ibilguekin, eta influentzia/efluentzia harremanak
aldakorrak izan ohi dira, gainazaleko ibilguaren sartze-mailaren, akuiferoaren eta ibaiaren urxaflen altueren, materialen parametro hidraulikoen eta ibilguaren ibai-oheko jalkinen betetze
mailaren arabera. Halaber, metakin kuaternarioek eratutako lurzoruek potentzia eta
urrakokrtasun handia izan ohi dituzte, maila piezometrikoa gainazaletik oso hurbil egoten
delako eta inguruko ibaiekin urak trukatzeko harreman estuan. Konexio hidraulikoa izaten dute
material finkatuei elkartutako akuifero hurbilekin ere. Horren guztiaren ondorioz, iragazkortasun
handikotzat eta urrakortasun oso handikotzat jotzen da eremu hau baina, bestalde, ez da
ezagutzen ez iturbururik eta ez azaleko hargunerik eremuan.
Proposatutako erabilerek ez liekete eragin behar ur-baliabide posibleei, ur-hondakin eta
isurketa guztiak (saneamendu-sarea, hondakin-bilketa, etab.) behar bezala jasotzen badira.
Dena den, une honetan arriskurik handiena eragiten duen proposameneko zatia etorkizuneko
balizko lur azpiko aparkalekua egiteko zorupea induskatzearekin lotutakoa da.
Horregatik guztiagatik, ondorio hori ezezagun gisa deskribatzen da eta bereziki obrak egiteko
unean zehaztu behar da, arriskuaren benetako maila ziurtasunez zehazten duen proiektuan.
- LURZORUAK.
Lurzoru “emankorrak” galtzea edo suntsitzea (lurzoruaren artifizializazioa). Beheko bideko
lurzoruaren zati bat aldatu gabe utziko da espazio libretara (parke publikoa) bideratuko delako,
bideak berrantolatzeko proposamenak aldaketak eragingo dituen arren nahiz eta lurzoru
artifizializatuan egin. Hala ere, etxebizitza berriak eta barne-bide berriak hartzeko
proposamenak aldaketa eragingo du, erabilera berri batzuk lurzoru artifizializatuan altxatuko
diren arren (lehendik dauden eraikinak eraitsita). Horiek kontuan hartuta, eragina negatiboa,
zuzena, sinergikoa, epe laburrekoa, iraunkorra, itzulezina, lehengoragarria eta etengabea
izango dela uste da eta moderatutzat jotzen da.
Ahalmen agrologiko handiko lurrak.Aipaturiko eremu txiki hori uharte gisa dago kokatuta
Ibarrako hirigunean, eta hiri-erabilerek eta ibaiak inguratzen dute.Aldatutako lurra nahiz geruza
emankorra duen gainerako lurzorua II maila agrologikoko eta balio agrologiko handikotzat
jotako lurzoruei dagozkie, baina Tolosaldeko LZPean ez dira jotzen Nekazaritza Intereseko
Eremutzat. Nekazaritza eta Basogintza antolatzeko LAPean Trantsizioko Landa Paisaia
kategorian dago jasota.Ingurumen-faktore horren eragina negatiboa, zuzena, sinplea, epe
laburrekoa, iraunkorra, itzulezina eta lehengoragarria izango dela uste da eta bateragarri gisa
kalifikatu da.
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Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak hartzen dituzten lurzoruak.IHOBEk egin eta irailaren 30eko
165/2008 Dekretuaren bitartez onartutako Lurzorua Kutsa dezaketen Jarduerak dituzten Euskal
Autonomia Erkidegoko Kokapenen Inbentarioaren eta erakunde horrek 2014ko urtarrilean
eguneratutako datu-basearen arabera (inbentarioa eguneratzeko zirriborroa, 2008az geroztiko
aldaketak jasotzen dituena), ezaugarri horiek dituzten hainbat kokapen daude eremu horretan.
- LANDAREDIA
Landaredia ezabatzea.Lurraldea in situ ikusteak agerian utzi du eraginpeko landarediak
ingurumen-balio eskasa duela. Fruta-arbola txiki batzuk desagertu izana da aipatzeko moduko
gauza bakarra. Beraz, eragina ez da esanguratsua.

2014.URTEA / AÑO 2014

- FAUNA.
Fauna eta konektagarritasun ekologikoa.Mehatxatutako eta babestutako espezierik edo espezie
berezirik ez dagoela, esku-hartzea, hein batean, lurzoru artifizializatuan egingo dela, dagoen
landarediari atxikitako fauna balio baxukoa dela eta antzeko habitatak eremuan bertan edo oso
hurbil daudela kontuan hartuta, ingurumen-aldagai horrek ez luke eragin esanguratsurik
jasango.
- PAISAIA.
Paisaiaren kalitatea. Obra-fasean, jarduketak eragin puntuala izango du paisaian. Negatiboa,
zuzena, sinplea, aldi baterakoa, epe laburrekoa, itzulgarria eta lehengoragarria izango dela uste
da, eta bateragarri gisa kalifikatu da. Erabilera-fasean, bestalde, erabilera berriak hirigunean
erabat txertatzea lortu arren, antolamendua, birlandaketa, eta abar zainduta, eta eremuaren zati
bat espazio libre gisa, aipaturiko parke publikoa hartuko duen leku ireki gisa utzita, Ibarrako
paisaiaren idiosinkrasiari eragingo diola uste da, hiri-erabileren artean baratzeak egoteak
ematen dion ukitu berezi hori ezaugarri nagusi duenari. Eragina negatiboa, zuzena, sinplea,
iraunkorra, epe ertainekoa, itzulgarria eta lehengoragarria dela uste da, eta bateragarritzat
jotzen da.
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- BIZTANLERIA
Zarata-maila, hautsa, zirkulazioa eta abar gehitzeak biztanleengan duen eragina.Obren fasean,
erabilera berriak (zorupea induskatzea, materiala garraiatzen duten kamioien sarrera-irteerak,
etab.) hartzeko egin beharreko lanek zarata-maila, hautsa, eragozpenak eta abar areagotzea
ekarriko dute, eta inguru horretan bizi den jendeak jasango ditu kalte horiek, batez ere BehekoBide, Idoiaga, Euskal Herria eta San Ignazio kaleetan bizi direnek.Bailara estuan eta udalerriko
hirigunean kokatuta dagoenez, zaila da eragin hori murriztea. Beraz, eragin hori negatiboa,
zuzenekoa, aldi baterakoa, sinergikoa, epe laburrekoa, etena/jarraitua, itzulgarria eta
leheneragarria izango litzatekeela uste da, eta moderatu gisa sailkatuko litzateke.
Irtenarazitako biztanleria. Jarduketak, azkenean, ez die eragingo Beko bide kaleko 4, 6 eta 10
zenbakietan bizi direnei. Biztanle-erroldaren arabera, 9 pertsona daude erroldatuta zortzi
etxebizitzetan (lau hutsik daude).Eraginik ez dagoela uste da.

Gaur egungo Errokondone eta Txoko-eder eraikinak, ezkerreko argazkian, eta Ezeizaenea, eskuineko
argazkian. / Edificaciones actuales de Errekondone y Txoko-eder, en la foto de la izquierda, y
Ezeizaenea, en la foto de la derecha.

- INGURUNE EKONOMIKOA
Lurzoruaren nekazaritza-erabilera (nekazaritza-produktibitatearen galera).Proposamenak
aldaketa eragingo du eremuko lurzoruaren zati batean. Nekazaritza-erabilerak, batik bat
baratzeak eta haztegiak eta, leku jakin batzuetan fruta-arbolak, "nekazaritzakoak ez diren"
erabilerek ordeztuko dituzte. Erabilera horiek, ordea ez dira "arrotzak" izango ingurune horretan,
mundu hiritarraren presioa garrantzitsua baita aspalditik.
Gipuzkoako Foru Aldundiaren SIGPAC kontsultatu ondoren ikusi da batez ere lur goldagarriko
lursail bakarrari (1. poligonoko 637. zenbakia) eragingo diola, eta lur antzuaren azalera oso
txikiari eragingo diola.Horren guztiaren ondorioz, eragina negatiboa, zuzenekoa, iraunkorra, epe
laburrekoa, itzulezina eta lehengoraezina izango litzatekeela uste da, eta moderatu gisa
kalifikatu da.
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Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundiaren SIGPAC-a / Fuente: SIGPAC de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Nekazaritza-ustiapena. Jarduera-eremuan egiaztatutako informazioaren arabera, ingurunean
dauden bi nekazaritza-ustiapenek, Ezeizaenea (Eskinetxe) eta Errekondone (Errekaondoa)
ustiapenek ez dute eraginik pairatuko. Nekazaritza-ustiapenen horien titularrek 80 eta 61 urte
dituzte, hurrenez hurren. Foru Aldundiko iturrien arabera, Ezeizaenea jabetzako lurrak dituen
6,14 Ha-ko nekazaritza-ustiapena da, eta orientazio mistoa du: % 67,4 basoak; % 30,6 bazkalaborantzak eta ia % 2 fruta-arbolak. Ez dirudi erregistratuta daudenik nekazaritza-laborantzak,
baina gauza jakina da baratzeko landare txikiak (haztegiak) eta sasoiko berdurak lantzen direla
aire zabalean nahiz berotegietan (bi egitura txiki), gero azoka eta merkatuetan (Tolosa) eta
ustiapenean bertan saltzeko. Iturri beraren arabera, ez dago Errekondoneri buruzko datu
ekonomikorik eta landa-bisitak agerian utzi du, aurreko kasuan bezala, baserriaren edo
etxebizitzaren inguruko lurrak baratze-laborantzan erabiltzen direla (berotegi txiki bat dago). Ez
dira hartzen jarduera nagusitzat nekazaritza duten ustiapen gisa.
Kasu batean zein bestean, jarduera-proposamenak ez du eraginik izango.
- ESPAZIO LIBREAK.
Espazio librea. HAPOn proposatutako antolamenduak parke publikoa sortzea erraztuko du,
seguruenik berdegune bat. Seguruenik, erdiguneko eremu batean eta hirigunean argia eta
eguzkia sartzeko ondo orientatutakoan kokatutako berdegunea izango da. Udalerriak ez du
lehendik herritarrek erabiltzeko eta gozatzeko ezaugarri horiek dituen espaziorik. Horrela, herria
ibairantz irekiko du, elementu natural batez gozatzeko aukera emanaz. Eragin hori positiboa,
zuzenekoa, epe ertainekoa eta iraunkorra izango litzatekeela uste da.
Ibaiertzeko espazio publikoa. HAPOk proposatutako antolamenduak oinezkoentzako eta
bizikletadunentzako ibaiertzeko pasealekua sortzea ahalbidetuko du zati horretan, lehendik
daudenei (lehen jarraipena Ibarran Tolosako Zumardi handirantz) edota HAPO honetan
egindako proposamenei jarraipena emanaz. Eragin hori positiboa, zuzenekoa, epe ertainekoa
eta iraunkorra izango litzatekeela uste da.
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MUGIKORTASUNA ETA IRISGARRITASUNA.
Aparkalekuak sortzea.Beheko biden aparkalekuak sortuko dira, udalerriaren mendebaldean
barne-mugikortasuna ahalbidetzeko helburuarekin.Zorupean txandakako aparkaleku bat
prestatzeko aukera ere aztertu da.
Hiriguneko aparkaleku-premia erreal bati HAPOk ematen dion erantzuna eragin positiboa,
zuzenekoa, epe ertainekoa eta iraunkorra izango litzatekeela uste da.
Hiriguneko irisgarritasuna. HAPOk proposatutako antolamenduak egungo Beheko bide kalea
zabaltzeko eta oinezkoen (bide berria) eta bizikletadunen (bidegorri berria)
hobetzea
ahalbidetuko du eta, horrela, hiri-mugikortasun jasangarria hobetuko du.
Eragin hori positiboa, zuzenekoa, epe ertainekoa eta iraunkorra izango litzatekeela uste da.
Kanpoko sarbideen azpiegitura. Eremura hiriguneko bide-azpiegituratik iristen da gaur egun.
Proposamenak egungo mugikortasun-baldintzak hobetzea eragingo du.
- ZERBITZU-AZPIPIEGITURAK
Zerbitzu-azpiegiturak. Jarduketaren garrantzia eta hirigunean kokatuta dagoela kontuan hartuta,
udalerriko zerbitzuen azpiegituren sistema orokorrak (ur zikinen sarea eta ur-hornidurarako
sarea, elektrizitatea, etab.) ez du eragin esanguratsurik jasango. Hori berresten du Gipuzkoako
Ur Kontsortzioak egindako txostenak, dagozkien urbanizazio-obrak beharrezkoak diren ala ez
kontuan hartu gabe.
- INTERES KULTURALEKO ELEMENTUAK
Interes kulturaleko ondasunak. Errokondone-Ezeizaeneako mendebaldeko muturretik San
Ignazio Etxekaldetik eremuz kanpo dagoen Euskal Herria kalera ibaia zeharkatzen duen
zubiraino doan akueduktua ez da katalogatutako elementua izan HAPO honen egungo
berrikuspeneko Katalogoan jaso den arte.
Proposatutako jarduketak balioa eman nahi dio, itxuratu eta bere ingurunean txertatu, hiribildu
honetako eta Tolosaldea eskualde osoko papergintzaren oroimen historikoari lotuta
dagoelakoan.
Zelai ibaiaren eskuin aldean lortutako espazio publiko berrien urbanizazioa egiten denean
lortuko da hori.
Horregatik guztiagatik, eragina positiboa, zuzenekoa, epe ertainekoa eta iraunkorra izango
litzatekeela uste da.
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Ezkerreko argazkian, akueduktua Errokondone-Ezeizaenea azpieremuaren barnean, eta, eskuineko
argazkian, azpieremu honetatik kanpo / En la foto de la izquierda, el acueducto dentro del subámbito de
Errokondone-Ezeizaena y, en la foto de la derecha, fuera de este subámbito.

- HIRIGINTZA-PLANGINTZA
Lurzoruaren hirigintza-sailkapena. Proposatutako jarduketa lurzoru urbanizaezinean egingo da.
Horregatik, birsailkatu egin beharko da erabilera berriak hartu aurretik. Planaren eragina osagai
honekiko negatiboa, zuzena, sinplea, iraunkorra, epe laburrekoa, itzulezina eta lehengoragarria
izango litzateke eta bateragarri gisa sailkatzen da.
1.2. IBATEGI
- ATMOSFERA
Airearen kalitatea. Airearen kalitatea aldatu egingo da obren fasean, partikulen immisio-maila
handitu egingo delako, eraitsi behar diren eraikinen eta lur azpian aparkalekuen eraikina
altxatzeko egin behar den indusketaren ondorioz; eta horri ibilgailuen zirkulazioa (kamioiak,
makineria, etab.) handitzeak ekarriko dituen kutsatzaileak gehitu behar zaizkio (karbono
monoxidoa, nitrogeno oxidoak, anhidrido sulfurosoak, etab.). Era berean, kokalekuaren
ezaugarri topografikoak ez dira sakabanatzearen aldekoak, lurralde hori bailara estu batean
kokatuta baitago, mendiz inguratuta. Horregatik guztiagatik, inpaktua negatiboa, zuzenekoa,
metagarria, epe laburrekoa, aldi baterakoa, itzulgarria, leheneragarria, agerpen irregularrekoa
eta etena izan litekeela uste da, eta moderatu gisa sailkatu da.
Erabilera berriak ezartzeko faseari dagokionez, bereziki bizitegi-izaerako erabilerei, eta espazio
libreen erabilerei dagokienez, gaur egungo egoerarekin alderatuta, ez da balioetsi gehikuntza
esanguratsurik izango dutenik.
- GEOLOGIA-GEOMORFOLOGIA.
Interes geologikoko eremu edo guneak. Ez dago eraginik.
Erliebe-formak. Eremuaren topografiak ez du aldaketa handirik jasango.
Higadura-prozesuak eta -arriskuak. Ez dira garrantzitsutzat jotzen.
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Hondakin-sorkuntza. Obren fasean, hondakinak sortuko dira, eraikinak, berotegiak eta harrizko
hormatxoak eraisteak sortuko dituenak, bai eta bizitegi-eraikin berriak eta lur azpiko
aparkalekuak hartzeko egin behar den obra berriak sortuko dituenak ere. Dena den, hondakin
guztiak (hondakin geldoak, hiri-hondakinak edota, halakorik bada, arriskutsuak, azken hauek
makinen mantentzearekin eta doitzearekin lotutakoak -olio erabiliak, iragazkiak, etab.-) gai
honen inguruan indarrean dagoen legeriari jarraituz kudeatu beharko dira. Horregatik
guztiagatik, leku horietako eragina negatiboa, zeharkakoa, sinergikoa, epe laburrekoa, aldi
baterakoa, itzulgarria eta leheneragarria izango litzatekeela uste da, eta moderatu gisa sailkatu
da.
Erabilera berriak kokatzeko faseari dagokionez, kontuan hartu behar dira etxebizitzetan biziko
diren pertsonek sortuko dituzten hiri-hondakin solidoak. Zentzu horretan, eragina negatiboa,
zeharkakoa, sinergikoa, epe ertain eta luzekoa, iraunkorra, itzulgarria eta leheneragarria izango
litzatekeela uste da, eta bateragarri gisa sailkatuko litzateke.
- AZALEKO HIDROLOGIA
Ibai-ibilgua. Ez da eraginik aurreikusten.
Ibaiertza. Jarduketa-proposamenak eremua inguratzen duen Zelai ibaiaren eskuin aldeko zatia
ingurumen-ikuspegitik hobetzea eta leheneratzea aurreikusten du. Horrek eragina izango luke
faunaren konektagarritasunean eta, aldi berean, espazio berde handi bat sortuko litzateke
lursail mugakideetan. Ibaia eta ibaiertza lurraldean txertatzen lagunduko luke horrek, herritarrek
erabili eta gozatu ahal izateko. Eragin hori positiboa, zuzenekoa, sinergikoa, epe ertain-luzekoa
eta iraunkorra izango litzatekeela uste da.

Ezkerreko ertzetik haurrak oso erraz iritsi dira ibaira, beste ertzetik gertatzen ez dena / Desde la margen
izquierda las niñas han accedido muy fácilmente al río, hecho que no sucede desde la otra margen.
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Azaleko uraren kalitatea. Egin behar diren obrak (eraikinak eta berotegiak eraistea, zorupeko
indusketak…) ibai-ibilgutik hurbil daude. Beraz, litekeena da suspentsioko solidoen ugalketak
Zelai ibaiko uren kalitateari eragitea. Eragin hori negatiboa, zuzenekoa, metagarria, epe
laburrekoa, aldi baterakoa, itzulgarria, lehengoragarria eta etenkakoa izango litzateke eta
bateragarritzat jotzen da.
Uholde-arriskua murriztea. Ibategiko zatia, 120 bat metro lineal, Azkue eremuaren ingurutik,
Ibarrako hirigunean ibaian gora, Tolosako udal-mugarteraino hedatzen den ES 018-GIP-15-2
ARPSI-ren barruan dago. HAPO honek proposatutako antolamenduak arrisku hori murriztu nahi
du. Horregatik, eragina positiboa, zeharkakoa, epe ertainekoa eta iraunkorra izango litzatekeela
uste da.
- HIDROGEOLOGIA.
Akuiferoen birkarga/aldaketa.
Eremu horren ezaugarri hidrogeologikoak Ezeizaenea-Errekondone eremuaren antzekoak dira.
Horregatik, hemen ere eragina ezezaguntzat jotzen da eta obrak egiteko unean zehaztu
beharko da, benetako arrisku-maila adieraziko duen proiektuan.
- LURZORUAK.
Lurzoru “emankorrak” galtzea edo suntsitzea (lurzoruaren artifizializazioa). Ibategiko
lurzoruaren zati batek aldatu gabe jarraituko du espazio libre bihurtuko delako. Etxebizitza
berriak hartzeko proposamenak, ordea, aldaketa eragingo du, etxebizitza berrietako batzuk eta
Euskal Herria eta Ibaigain kaleen zabaltzeak lurzoru artifizializatuan egingo diren arren
(lehendik dauden eraikinak eta hormigoizko edo zementuzko geruza baten gainean bermatzen
diren berotegiak eraistea). Horiek kontuan hartuta, eragina negatiboa, sinergikoa, epe
laburrekoa, iraunkorra, itzulezina, lehengoragarria eta etengabea izango dela uste da eta
bateragarritzat jotzen da.

Porlanezko edo hormigoizko zoladuraren gainean berotegiak / Invernaderos sobre pavimento
de hormigón o cemento.
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Ahalmen agrologiko handiko lurrak.Eragina jaso duten lurzoru naturalak III. mota
agrokologikoko lurzoruak dira, ahalmen agrologiko handikoak eta Nekazaritza eta Basogintza
antolatzeko LAPean Balio Estrategiko Handikotzat jotakoak. Tolosaldeko LZPean ez dago
Nekazaritza Intereseko Eremu gisa jasota. Ingurumen-faktore horren eragina negatiboa,
zuzena, sinplea, epe laburrekoa, iraunkorra, itzulezina eta lehengoragarria izango dela uste da
eta moderatu gisa kalifikatu da.
Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak hartzen dituzten lurzoruak.IHOBEk egin eta irailaren 30eko
165/2008 Dekretuaren bitartez onartutako Lurzorua Kutsa dezaketen Jarduerak dituzten Euskal
Autonomia Erkidegoko Kokapenen Inbentarioaren eta erakunde horrek 2014ko urtarrilean
eguneratutako datu-basearen arabera (inbentarioa eguneratzeko zirriborroa, 2008az geroztiko
aldaketak jasotzen dituena), ezaugarri horiek dituzten hainbat kokapen daude eremu horretan.
- LANDAREDIA
Landaredia ezabatzea.Lurraldea in situ ikusteak agerian utzi du eraginpeko landarediak
ingurumen-balio eskasa duela. Fruta-arbolaren bat edo beste desagertu izana da aipatzeko
moduko gauza bakarra. Beraz, eragina ez da esanguratsua.

2014.URTEA / AÑO 2014

- FAUNA.
Fauna eta konektagarritasun ekologikoa.Mehatxatutako eta babestutako espezierik edo espezie
berezirik ez dagoela, esku-hartzea, hein batean, lurzoru artifizializatuan egingo dela, dagoen
landarediari atxikitako fauna balio baxukoa dela eta antzeko habitatak eremuan bertan edo oso
hurbil daudela kontuan hartuta, ingurumen-aldagai horrek ez luke eragin esanguratsurik
jasango.
- PAISAIA.
Paisaiaren kalitatea. Obra-fasean, jarduketak eragin puntuala izango du paisaian. Negatiboa,
zuzena, sinplea, aldi baterakoa, epe laburrekoa, itzulgarria eta lehengoragarria izango dela uste
da, eta bateragarri gisa kalifikatu da. Erabilera-fasean, bestalde, erabilera berriak hirigunean
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erabat txertatzea lortu arren, antolamendua, garaierak, birlandaketa, eta abar zainduta, eta
eremuaren zati bat espazio libre gisa, berdeguneak hartuko dituen leku ireki gisa utzita,
Ibarrako paisaiaren idiosinkrasiari eragingo diola uste da, hiri-erabileren artean baratzeak
egoteak ematen dion ukitu berezi hori ezaugarri nagusi duenari. Eragina negatiboa, zuzena,
sinplea, iraunkorra, epe ertainekoa, itzulgarria eta lehengoragarria dela uste da, eta
bateragarritzat jotzen da.
- BIZTANLERIA
Zarata-maila, hautsa, zirkulazioa eta abar gehitzeak biztanleengan duen eragina.Obren fasean,
erabilera berriak (eraisketak, zorupea induskatzea, materiala garraiatzen duten kamioien
sarrera-irteerak, etab.) hartzeko egin beharreko lanek zarata-maila, hautsa, eragozpenak eta
abar areagotzea ekarriko dute, eta inguru horretan bizi den jendeak jasango ditu kalte horiek,
batez ere Euskal Herria eta Ibaigain kaleetan bizi direnek.Bailara estuan eta hirigunearen
Berrobiranzko irteeran kokatuta egoteak eta, ondorioz, hiribildu osoa zeharkatu behar izateak,
ez du laguntzen eragin hori murrizten. Beraz, eragin hori negatiboa, zuzenekoa, aldi baterakoa,
sinergikoa, epe laburrekoa, etena/jarraitua, itzulgarria eta leheneragarria izango litzatekeela
uste da, eta moderatu gisa sailkatuko litzateke.
Irtenarazitako biztanleria. Jarduketek ingurune horretan bizi direnei eragingo die, beren
etxebizitza utzi eta beste leku batera joan beharko dutelako bizitzera obrak amaitu arte.
Biztanleen Erroldako iturrien arabera, 3 pertsona daude erroldatuta Ibai-gain 1-eko 3
etxebizitzetan (etxebizitza bat hutsik dago). Eragina negatiboa, zuzenekoa, sinplea, epe
laburrekoa, aldi baterakoa, itzulgarria eta lehengoragarria izango litzatekeela uste da eta
moderatutzat jotzen da.

Gaur egungo Ibategiko eraikinak / Edificaciones actuales de Ibategi.

INGURUNE EKONOMIKOA
Lurzoruaren nekazaritza-erabilera (nekazaritza-produktibitatearen galera).Proposamenak
aldaketa eragingo du lurzoruaren egungo erabileretan.Nagusi dira nekazaritza-erabilerak, batez
ere haztegi eta baratzeenak, aire zabalean nahiz plastiko azpian edo berotegietan egiten
direnak, inguruneari lotutakoak lurzoru horien bokazioarekin bat datozenak. Erabilera horiek
desagertzen direnean “nekazaritzakoak ez diren” erabilerek ordeztuko dituzte, ingurune
hurbilenean “arrotzak” ez diren erabilerek.
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Gipuzkoako Foru Aldundiaren SIGPAC kontsultatu ondoren ikusi da hainbat lursaili eragingo
diela [5. lursaila (1., 2., 3., 4., 5., 6. eta 7. barrunbeak); 7. lursaila (1., 2. eta 3. barrunbeak); 8.
lursaila (1. barrunbea); 18. lursaila (1. eta 3. barrunbeak) eta 733. lursaila (1. barrunbea)].
Denak 1. poligonokoak dira eta lur goldagarriko erabilerak, plastiko azpiko eta berotegiko
erabilerak eta erabilera ez-produktiboak dituzte. Horren guztiaren ondorioz, eragina negatiboa,
zuzenekoa, iraunkorra, epe laburrekoa, itzulezina eta lehengoraezina izango litzatekeela uste
da, eta moderatu gisa kalifikatu da.

Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundiaren SIGPAC-a / Fuente: SIGPAC de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Berotegietako eta plastiko azpiko laboreak / Cultivos bajo plástico y en invernaderos
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Nekazaritza-ustiapena. Foru Aldundiko iturrien arabera, nekazaritza-ustiapen bat dago Ibategi
(Iguategi) baserriari lotuta, eta bere titularrak 38 urte ditu. Ustiapenak 7,01 Ha-ko jabetzaazalera du. % 91 basoak dira, % 8,3 baratzeko laborantzak eta gainerako % 0,7 bazkalaborantzak eta sastrakak. Argazkiek agerian uzten dute baratze-laborantza intentsiboen
(berotegiak) eta aire zabalekoen nagusitasuna. Ustiapen horretako haztegietan baratzeko
landareak eta sasoiko barazkiak ateratzen dira, eta ustiapenean bertan, azoketan (Tolosa,
Ordizia, Hernani…) eta hainbat dendatan saltzen dira.
Proposamenak baserriari eta baratze-erabilerekin ustiatzen diren inguruko lursailei eragingo
die. Horregatik, Planaren une honetan, eragina negatiboa, zeharkakoa, iraunkorra, sinplea,
itzulgarria, epe laburrekoa eta lehengoragarria izan litekeela uste da eta larri probable gisa
kalifikatu da.
- ESPAZIO LIBREAK.
Espazio librea. HAPOn proposatutako antolamenduak aukera emango du hiribilduaren
jatorrizko gunearen aurrean berdeguneak sortzeko, argia eta eguzkia sartzeko ondo
orientatutako eta eserleku, lorategi eta zuhaitzez hornitutako egonaldietarako eremuak.
Udalerriak ez du lehendik herritarrek erabiltzeko eta gozatzeko ezaugarri horiek dituen
espaziorik. Horrela, herria ibairantz irekiko du, elementu natural batez gozatzeko aukera
emanaz. Eragin hori positiboa, zuzenekoa, epe ertainekoa eta iraunkorra izango litzatekeela
uste da.
Ibaiertzeko espazio publikoa. HAPOk proposatutako antolamenduak oinezkoentzako eta
bizikletadunentzako ibaiertzeko pasealekua sortzea ahalbidetuko du zati horretan, lehendik
daudenei edota HAPO honetan egindako proposamenei jarraipena emanaz. Eragin hori
positiboa, zuzenekoa, epe ertainekoa eta iraunkorra izango litzatekeela uste da.
MUGIKORTASUNA ETA IRISGARRITASUNA.
Aparkalekuak sortzea.Ibategin eremurako kalkulatutako eskarirako beharko direnak baino
aparkaleku gehiago sortuko dira hirigunearen sarreretako batean barne-mugikortasuna
ahalbidetzeko helburuarekin.Hiriguneko aparkaleku-premia erreal bati HAPOk ematen dion
erantzuna eragin positiboa, zuzenekoa, epe ertainekoa eta iraunkorra izango litzatekeela uste
da.
Hiriguneko irisgarritasuna. Aurreko egoerari dagokionez, oinezkoen irisgarritasuna hobetuko da,
ekialdeko muturrean oinezkoentzako pasabide berri bat proposatzen delako eta Euskal Herria
(espaloia sortu) eta Ibaigain kaleak zabalduko direlako, azken hori oinezkoentzako kale gisa
finkatuz. Hiri-mugikortasun jasangarriaren aldeko jarduketa horiek osatu egingo dira, lehen
aipatu den bezala, ibaiaren paraleloan joango diren bidegorriaren eta oinezkoentzako
pasealekuaren proposamenekin. Ez da ibilgailuentzako bide berririk planteatzen. Eragin hori
positiboa, zuzenekoa, epe ertainekoa eta iraunkorra izango litzatekeela uste da.
Kanpoko sarbideen azpiegitura. Ezeizaenea-Errekondone eremuan azaldutako arrazoi
beraiengatik, ez da aurreikusten eragin esanguratsurik.
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- ZERBITZU-AZPIEGITURAK
Zerbitzu-azpiegiturak. Ezeizaenea-Erronkondone eremuari buruz emandako
beraiengatik, ez dira esanguratsutzat jotzen adierazle honen inguruko eraginak.

arrazoi

- INTERES KULTURALEKO ELEMENTUAK
Interes kulturaleko ondasunak. Jarduketa honek ez dio eragingo interes arkeologiko-historikokulturalekotzat jotako elementu edo eremu bakar bati ere, beraz, ez dago eraginik. Zelai
ibaiaren ubidearen trazatua, haren eskuin aldetik Azkue Berria burdinola ohia baino
lehenagotik, Karitateko Alaben egungo eraikinaren aurrean igaro ondoren, San Bartolome
elizaren pareko meandroraino doana, HAPOko Katalogoan jasota dago. Proposatutako
jarduketak balioa emango dio bere ingurunean txertatuta, Zelai ibaiaren eskuin aldean lortuko
den espazio publikoa urbanizatutakoan. Horregatik guztiagatik, eragina positiboa, zuzenekoa,
epe ertainekoa eta iraunkorra izango litzatekeela uste da.

"Azkue la Nueva" antzinako burdinolaren ubidea / Canal de la antigua ferrería de "Azkue la Nueva"

- HIRIGINTZA-PLANGINTZA
Lurzoruaren hirigintza-sailkapena. Proposatutako jarduketa lurzoru urbanizaezinean egingo da.
Horregatik, birsailkatu egin beharko da HAPOren berrikuspen honetan, erabilera berriak hartu
ahal izateko. Planaren eragina osagai honekiko negatiboa, zuzena, sinplea, iraunkorra, epe
laburrekoa, itzulezina eta lehengoragarria izango litzateke eta bateragarri gisa sailkatzen da.

1.3. ZALDUNE
- ATMOSFERA
Airearen kalitatea. Airearen kalitatea aldatu egingo da obren fasean, partikulen immisio-maila
handitu egingo delako, egin beharreko eraisketen (eraikin bat eta hainbat berotegi) eta lur
azpian aparkalekuen eraikina altxatzeko egin behar den indusketaren ondorioz; eta horri
ibilgailuen zirkulazioa (kamioiak, makineria, etab.) handitzeak ekarriko dituen kutsatzaileak
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gehitu behar zaizkio (karbono monoxidoa, nitrogeno oxidoak, anhidrido sulfurosoak, etab.). Era
berean, kokalekuaren ezaugarri topografikoak ez dira sakabanatzearen aldekoak, lurralde hori
bailara estu batean kokatuta baitago, mendiz inguratuta. Horregatik guztiagatik, inpaktua
negatiboa, zuzenekoa, metagarria, epe laburrekoa, aldi baterakoa, itzulgarria, leheneragarria,
agerpen irregularrekoa eta etena izan litekeela uste da, eta moderatu gisa sailkatu da.
Erabilera berriak ezartzeko faseari dagokionez, bereziki bizitegi-izaerako erabilerei, eta espazio
libreen erabilerei dagokienez, gaur egungo egoerarekin alderatuta, ez da balioetsi gehikuntza
esanguratsurik izango dutenik.
- GEOLOGIA-GEOMORFOLOGIA.
Interes geologikoko eremu edo guneak. Ez dago eraginik.
Erliebe-formak. Eremuaren topografiak ez du aldaketa handirik jasango.
Higadura-prozesuak eta -arriskuak. Ez dira garrantzitsutzat jotzen.
Hondakin-sorkuntza. Obren fasean, hondakinak sortuko dira, eraikinak, berotegiak eta harrizko
hormatxoak eraisteak sortuko dituenak, bai eta bizitegi-eraikin berriak eta lur azpiko
aparkalekuak hartzeko egin behar den obra berriak sortuko dituenak ere. Dena den, hondakin
guztiak (hondakin geldoak, hiri-hondakinak edota, halakorik bada, arriskutsuak, azken hauek
makinen mantentzearekin eta doitzearekin lotutakoak -olio erabiliak, iragazkiak, etab.-) gai
honen inguruan indarrean dagoen legeriari jarraituz kudeatu beharko dira. Horregatik
guztiagatik, leku horietako eragina negatiboa, zeharkakoa, sinergikoa, epe laburrekoa, aldi
baterakoa, itzulgarria eta leheneragarria izango litzatekeela uste da, eta moderatu gisa sailkatu
da.
Erabilera berriak kokatzeko faseari dagokionez, kontuan hartu behar dira etxebizitzetan biziko
diren pertsonek sortuko dituzten hiri-hondakin solidoak. Zentzu horretan, eragina negatiboa,
zeharkakoa, sinergikoa, epe ertain eta luzekoa, iraunkorra, itzulgarria eta leheneragarria izango
litzatekeela uste da, eta bateragarri gisa sailkatuko litzateke.

- AZALEKO HIDROLOGIA
Ibai-ibilgua. Ez da eraginik aurreikusten.
Ibaiertza. Oinezkoentzako pasealekua eta bidegorria, elkarren eta ibaiaren paraleloan joango
dira eta dagoeneko aldatuta dagoen zona batean proiektatu dira, beraz, ez da aurreikusten
eragin esanguratsurik.
Azaleko uraren kalitatea. Obra-fasean litekeena da obretan sortutako suspentsioko solidoak
ugaltzeak Zelai ibaiaren uren kalitateari eragitea. Arrisku handieneko unea berotegien eta
harrizko hormatxoen eraisketarekin eta eraikin berrien sestra azpiko bi solairuen indusketarekin
lotzen da. Gerta litekeen eragin hori negatiboa, zuzenekoa, metagarria, epe laburrekoa, aldi
baterakoa, itzulgarria, lehengoragarria eta etenkakoa izango litzateke eta bateragarritzat jotzen
da.
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Ustiapen-fasean ez da aurreikusten eragin esanguratsurik.

Bidegorria, Zelai ibaiaren ezkerreko ertzean eta Zalduneko mugan / Bidegorri, en la margen izquierda del río Zelai y en
el borde de Zaldune.

Uholde-arriskua murriztea. Eremu hau ere Ibategi eta Ezeizaenea-Errekondone sartzen diren
ARPSI berean sartzen dira (ES 018-GIP-15-2 kodea). Horrek esan nahi du Zaldune eremutik
kanpoko ibaiertzeko 130 bat metro linealeko oinezkoentzako ibilbidea ere sartzen dela. Hala,
eremuak berak ez du eraginik jasango. HAPO honek proposatutako antolamendua Zaldune
kalearen sestran dago kokatuta eta minimizatu egiten du uholde-arriskua. Horregatik, eragina
positiboa, zeharkakoa, epe ertainekoa eta iraunkorra izango dela uste da.
- HIDROGEOLOGIA.
Akuiferoen birkarga/aldaketa. Eremu horren ezaugarri hidrogeologikoak Beheko bide eta Ibategi
eremuen antzekoak dira. Horregatik, hemen ere eragina ezezaguntzat jotzen da eta obrak
egiteko unean zehaztu beharko da, benetako arrisku-maila adieraziko duen proiektuan.
- LURZORUAK.
Lurzoru “emankorrak” galtzea edo suntsitzea (lurzoruaren artifizializazioa). Zalduneko
lurzoruaren zati bat artifizializatuta dago baina beste zati batek baliabide natural hori galduko
du. Horiek kontuan hartuta, eragina negatiboa, sinergikoa, epe laburrekoa, iraunkorra,
itzulezina, lehengoragarria eta etengabea izango dela uste da eta bateragarritzat jotzen da.
Ahalmen agrologiko handiko lurrak. Eragina jaso duten lurzoru naturalak III. mota
agrokologikoko lurzoruak dira, ahalmen agrologiko handikoak eta Nekazaritza eta Basogintza
antolatzeko LAPean Balio Estrategiko Handikotzat jotakoak, baina ez Tolosaldeko LZPean.
Ingurumen-faktore horren eragina negatiboa, zuzena, sinplea, epe laburrekoa, iraunkorra,
itzulezina eta lehengoragarria izango dela uste da eta moderatu gisa kalifikatu da.
Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak hartzen dituzten lurzoruak.IHOBEk egin eta irailaren 30eko
165/2008 Dekretuaren bitartez onartutako Lurzorua Kutsa dezaketen Jarduerak dituzten Euskal
Autonomia Erkidegoko Kokapenen Inbentarioaren eta erakunde horrek 2014ko urtarrilean
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eguneratutako datu-basearen arabera (inbentarioa eguneratzeko zirriborroa, 2008az geroztiko
aldaketak jasotzen dituena), ezaugarri horiek dituzten hainbat kokapen daude eremu horretan.
- LANDAREDIA
Landaredia ezabatzea.Ez dago eragina jasoko duen ingurumen-balioko landaredirik.

2014.URTEAN / AÑO 2014.

- FAUNA.
Fauna eta konektagarritasun ekologikoa.Mehatxatutako eta babestutako espezierik edo espezie
berezirik ez dagoela, esku-hartzea, hein batean, lurzoru artifizializatuan egingo dela, dagoen
landarediari atxikitako fauna balio baxukoa dela eta antzeko habitatak eremuan bertan edo oso
hurbil daudela kontuan hartuta, ingurumen-aldagai horrek ez luke eragin esanguratsurik
jasango.
- PAISAIA.
Paisaiaren kalitatea. Obra-fasean, jarduketak eragin puntuala izango du paisaian. Negatiboa,
zuzena, sinplea, aldi baterakoa, epe laburrekoa, itzulgarria eta lehengoragarria izango dela uste
da, eta bateragarri gisa kalifikatu da. Erabilera-fasean, bestalde, erabilera berriak hirigunean
erabat txertatu arren, antolamendua, garaierak, birlandaketa, eta abar zainduta, eta eremuaren
zona bat berdegune gisa utzita ere, Ibarrako paisaiaren idiosinkrasiari eragingo diola uste da,
hiri-erabileren artean baratzeak egoteak ematen dion ukitu berezi hori ezaugarri nagusi duenari.
Kasu honetan, Ibategin eta Beheko biden ez bezala, eragina zerbait txikiagoa da gaur egun
eraikinez inguratuta dagoelako, iparraldetik izan ezik, hor ibaia baitago eta hutsune interstiziala
baita. Berotegiz estalitako azalera handi samarra du eta hiribilduaren alde zaharraren eta
Zaldune auzuneko eta Azkueko etxebizitzen artean kokatua dago, azken horiek XX. mendebukaeran eraikitakoak. Dena den, azken eragina negatiboa, zuzena, sinplea, iraunkorra, epe
ertainekoa, itzulgarria eta lehengoragarria dela uste da, eta bateragarritzat jotzen da.
- BIZTANLERIA
Zarata-maila, hautsa, zirkulazioa eta abar gehitzeak biztanleengan duen eragina. Obren fasean,
erabilera berriak (eraisketak, zorupea induskatzea, materiala garraiatzen duten kamioien
sarrera-irteerak, etab.) hartzeko egin beharreko lanek zarata-maila, hautsa, eragozpenak eta
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abar areagotzea ekarriko dutte, eta inguru horretan bizi den jendeak jasango
o ditu kalte horiek,
batez ere Arantzazuko Andrre Maria eta Zaldune Etxekaldea kaleetan bizi direnek. Bailara
estuan eta hirigunearen Berrrobiranzko irteeran kokatuta egoteak eta, ondorioz, hiribildu osoa
zeharkatu behar izateak, ezz du laguntzen eragin hori murrizten. Beraz, eragin negatiboa,
zuzenekoa, aldi baterakoa,, sinergikoa, epe laburrekoa, etena/jarraitua
a, itzulgarria eta
leheneragarria izango litzatekkeela uste da, eta moderatu gisa sailkatuko litzate
eke.
Irtenarazitako biztanleria. Jarduketek Zaldune 5. zenbakian bizi direnei era
agingo die, beren
u batera joan beharko dutelako bizitzera obrak am
maitu arte. Biztanle
etxebizitza utzi eta beste leku
Erroldako iturrien arabera, eremuko hiru etxebizitzetan 9 pertsona daude erroldatuta.Eragina
e
negatiboa, zuzenekoa, sinple
ea, epe laburrekoa, aldi baterakoa, itzulgarria etta lehengoragarria
izango litzatekeela uste da eta
a moderatu gisa kalifikatu da.
- INGURUNE EKONOMIKOA
A
Lurzoruaren nekazaritza-errabilera (nekazaritza-produktibitatearen galerra).Proposamenak
aldaketa eragingo du lurzorua
aren egungo erabileretan.Nagusi dira nekazaritza
a-erabilerak, batez
ere plastiko azpiko egituretako baratzeak eta landare-haztegiak.Erabilera ho
oriek desagertzen
direnean “nekazaritzakoak ezz diren” erabilerek ordeztuko dituzte, esaterako, bizitegi-erabilerek,
b
berdeguneek, bideek eta abar, ingurune hurbilenean “arrotzak” ez diren erabile
erek.
Gipuzkoako Foru Aldundiaren SIGPAC kontsultatu ondoren ikusi da hainba
at lursaili eragingo
diela [734. lursaila (1., 2., 3., 4., 5., 6. eta 7. barrunbeak); 735. lursaila (1
1. barrunbea); eta
90530. lursaila (1. barrunbea
a)]. Denak 1. poligonokoak dira eta lur goldag
garriko erabilerak,
plastiko azpiko eta beroteg
giko erabilerak eta erabilera ez-produktiboak dituzte. Horren
guztiaren ondorioz, eragina negatiboa, zuzenekoa, iraunkorra, epe laburrekkoa, itzulezina eta
lehengoraezina izango litzatekeela uste da, eta moderatu gisa kalifikatu da.

Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundiaren
n SIGPAC-a / Fuente: SIGPAC de la Diputación Foral de Gipu
uzkoa.
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Nekazaritza-ustiapena. Gipuzkoako Foru Aldundiko iturrien arabera, ustiapenaren titularrak 49
urte ditu, eta ez da ezagutzen hari buruzko beste datu ekonomikorik. Kontsultatutako beste iturri
batzuek, landa-bisita egiteaz gain, agerian uzten dute baratze-orientazioko ustiapena dela,
batez ere feria eta azoketan eta ustiapenean bertan merkaturatzen diren landare-haztegiena.
Laborantza horietarako erabiltzen den azaleraren zati garrantzitsu bat berotegietan ustiatzen
da. Jarduketa-proposamenak baserriari eta baratze-erabilerekin ustiatzen diren inguruko
lursailei eragingo die. Horregatik, Planaren une honetan, eragina negatiboa, zeharkakoa,
iraunkorra, sinplea, itzulgarria, epe laburrekoa eta lehengoragarria izan litekeela uste da eta
larri probable gisa kalifikatu da.
- ESPAZIO LIBREAK ETA ZUZKIDURETARAKOAK.
Espazio librea. HAPOn proposatutako antolamenduak lehengo eraikinei eta eraikin berriei
irekitako espazio libreen erdigunea sortzea ahalbidetuko du. Udalerriak ez du lehendik
herritarrek erabiltzeko eta gozatzeko ezaugarri horiek dituen espaziorik. Horrela, herria ibairantz
irekiko du, elementu natural batez gozatzeko aukera emanaz.
Eragin hori positiboa,
zuzenekoa, epe ertainekoa eta iraunkorra izango litzatekeela uste da.
Ibaiertzeko espazio publikoa. HAPOk proposatutako antolamenduak oinezkoentzako eta
bizikletadunentzako ibaiertzeko pasealekua sortzea ahalbidetuko du zati horretan, lehendik
daudenei edota HAPO honetan egindako proposamenei jarraipena emanaz. Eragin hori
positiboa, zuzenekoa, epe ertainekoa eta iraunkorra izango litzatekeela uste da.
Ekipamendua. Proposatutako antolamenduak herritarrek erabiltzeko ekipamendu publikoko
eraikin bat sortzea ahalbidetuko du. Eragin hori positiboa, zuzenekoa, epe ertainekoa eta
iraunkorra izango litzatekeela uste da.
MUGIKORTASUNA ETA IRISGARRITASUNA.
Aparkalekuak sortzea.Zaldune eremurako kalkulatutako eskarirako beharko direnak baino
aparkaleku gehiago sortuko dira udalerrian eta, bereziki, San Bartolomeko erdigunean, barnemugikortasuna ahalbidetzeko helburuarekin.Txandakako aparkaleku bat prestatzeko aukera ere
aztertu da.Hiriguneko aparkaleku-premia erreal honi HAPOk ematen dion erantzuna eragin
positiboa, zuzenekoa, epe ertainekoa eta iraunkorra izango litzatekeela uste da.
Hiriguneko irisgarritasuna. San Bartolome plazaren eta Azkue auzoaren artean bidegorri eta
oinezkoentzako bide funtzioak betetzen dituen ardatz bakarraren aurreko egoerari dagokionez,
elkarren artean eta ibaiarekiko paraleloan joango diren oinezkoentzako pasealeku bat eta
bidegorri bat sortzeko proposamena planteatzen da. Mugikortasun jasangarriaren aldeko
jarduketa hori eragin positiboa, zuzenekoa, epe ertainekoa eta iraunkorra izan daitekeela uste
da.
Kanpoko sarbideen azpiegitura. Ezeizaenea-Errekondone eta Ibategi eremuetan azaldutako
arrazoi beraiengatik, ez da aurreikusten eragin esanguratsurik.
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- ZERBITZU-AZPIEGITURAK
Zerbitzu-azpiegiturak. Beheko bide eta Ibategi eremuei buruz emandako arrazoi beraiengatik,
ez dira esanguratsutzat jotzen adierazle honen inguruko eraginak.
- INTERES KULTURALEKO ELEMENTUAK
Interes kulturaleko ondasunak. Ez da eraginik aurreikusten.
- HIRIGINTZA-PLANGINTZA
Lurzoruaren hirigintza-sailkapena.Proposatutako jarduketa lurzoru urbanizaezinean egingo da.
Horregatik, birsailkatu egin beharko da HAPOren berrikuspen honetan, erabilera berriak hartu
ahal izateko. Planaren eragina osagai honekiko negatiboa, zuzena, sinplea, iraunkorra, epe
laburrekoa, itzulezina eta lehengoragarria izango litzateke eta bateragarri gisa sailkatzen da.
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B / ___

___

L / ___

B / ___

Espazio librea

___

___ / ___

___ / POSITIBOA

___

___ / ___

___ / POSITIBOA

___

___ / ___

___ / POSITIBOA

Ibaiertzeko espazio
publikoa

___

___ / ___

___ / POSITIBOA

___

___ / ___

___ / POSITIBOA

___

___ / ___

___ / POSITIBOA

Ekipamendua

___

___

___

___

___

___

___

___

___ / POSITIBOA

Aparkaleku-plazak

___

___ / ___

___ / POSITIBOA

___

___ / ___

___ / POSITIBOA

___

___ / ___

___ / POSITIBOA

Hiriguneko
irisgarritasuna

___

___ / ___

___ / POSITIBOA

___

___ / ___

___ / POSITIBOA

___

___ / ___

___ / POSITIBOA

Kanpoko sarbideen
azpiegitura

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Zerbitzu-azpiegiturak

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Interes kulturaleko
ondasunak

___

___ / ___

___ / POSITIBOA

___

___

___

___

___

___

B

___

___

B

___

___

B

___

___

Lurzoruaren hirigintzasailkapena

(1) Plangintza-dokumentu honi behin betiko onespena emateko unean. (2) Neurri babesleak eta/edo zuzentzaileak
B = Bateragarria; M = Moderatua eta L = Larria
POSITIBOA = Eragin onuragarri edo positiboa. ___ Eraginik gabea edo plangintzan garrantzirik ez duena.
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1.4. HIRI-BERRONERATZEKO BESTE JARDUKETA BATZUK.
IIEB (IAE) honetako IV. atalean eremu horien deskribapen orokorra egin ondoren, plangintzafase honetan kontuan hartu beharreko ingurumen-eraginen azterketa egingo da. Azterketa
globala egingo da oso garrantzitsuak ez direlako eta batik bat hirigunean eta lurzoru
artifizializatuetan kokatzen direlako.
- ATMOSFERA
Airearen kalitatea. Airearen kalitatea aldatu egingo da obra-fasean eraikuntza finkatu gabearen
eraisketengatik (Gurutzeaga, Malkorrenea-Eskuzarre, Elduaran Behekoa, Gaiarre 31, Argindegi
2 eta Eliz aurre), aurreikusitako aparkalekuak hartzeko zorupean egin beharreko
indusketengatik eta ibilgailuen zirkulazioa (kamioiak, makineria, etab.) handitzeak ekarriko
dituen kutsatzaileen (karbono monoxidoa, nitrogeno oxidoak, anhidrido sulfurosoa, etab.)
gehikuntzagatik. Eremu horien kokalekua ez da sakabanatzearen aldekoa, lurralde hori bailara
estu batean kokatuta baitago, mendiz inguratuta. Horregatik guztiagatik, inpaktua negatiboa,
zuzenekoa, metagarria, epe laburrekoa, aldi baterakoa, itzulgarria eta leheneragarria izan
daitekeela uste da, eta bateragarri eta moderatu artean sailkatu da, eremuaren arabera.
Erabilera berriak ezartzeko faseari dagokionez, gaur egungo egoerarekin alderatuta, ez da
balioetsi gehikuntza esanguratsurik izango dutenik.
- GEOMORFOLOGIA.
Hondakin-sorkuntza. Obra-fasean hondakinak sortuko dira lehendik dauden eraikinak eraistean
(Gurutzeaga, Malkorrenea-Eskuzarre, Elduaran Behekoa, Gaiarre 31 (Toki Ona), Argindegi 2
eta Eliz aurre eta erabilera berriak (bizitegi-eraikinak, aparkaleku-plazak, etab.) hartzeko obra
berria egitean. Dena den, hondakin guztiak, eraisketakoak, indusketakoak, eraikuntzakoak,
geldoak, hiri-hondakinak edota arriskutsuak, azken hauek makinen mantentzearekin eta
doitzearekin lotutakoak -olio erabiliak, iragazkiak, etab.-, gai honen inguruan indarrean dagoen
legeriari jarraituz kudeatu beharko dira. Horregatik guztiagatik, leku horietako eragina
negatiboa, zeharkakoa, sinergikoa, epe laburrekoa, aldi baterakoa, itzulgarria eta
leheneragarria izango litzatekeela uste da, eta bateragarri eta moderatu artean sailkatu da,
hirigintza-eremuaren arabera.
Erabilera berriak kokatzeko faseari dagokionez, kontuan hartu behar dira etxebizitzetan biziko
diren pertsonek sortuko dituzten hiri-hondakin solidoak. Zentzu horretan, eragina negatiboa,
zeharkakoa, sinergikoa, epe ertain eta luzekoa, iraunkorra, itzulgarria eta leheneragarria izango
litzatekeela uste da, eta bateragarri eta moderatu artean sailkatuko litzateke, kasuen arabera.
- AZALEKO HIDROLOGIA
Ez da aurreikusten eraginik ez ibai-ibilguan eta ez ibaiertzean.
- HIDROGEOLOGIA.
Akuiferoen birkarga/aldaketa. Eremu horien ezaugarri hidrogeologikoak orain arte ebaluatutako
eremuen antzekoak dira. Horregatik, hemen ere eragina ezezaguntzat jotzen da eta obrak
egiteko unean zehaztu beharko da, benetako arrisku-maila adieraziko duen proiektuan.
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- LURZORUAK.
Lurzoru “emankorrak” galtzea edo suntsitzea (lurzoruaren artifizializazioa). Eremu horietan
guztietan, Elduaran Goikoan izan ezik, dagoeneko artifizializatuta dauden lurzoruetan jardungo
da, lehendik dauden eraikinak ez direlako finkatuko. Gurutzeaga, Arane eta MalkorreneaEskuzarreren kasuan, eragin txikia izango dute lurzoru naturala edo emankorra duten zonetan,
hirigunearen barruan oso hondarreko balioa duten kokapen batzuetan. Horregatik guztiagatik,
eta Elduaran Goikoako eremu txikiak eta puntualki Gurutzeaga, Arane eta MalkorreneaEskuzarrekoak soilik kontuan hartuta, eraginanegatiboa, sinergikoa, epe laburrekoa, iraunkorra,
itzulezina, leheneragarria eta jarraitua izango litzatekeela uste da eta bateragarri gisa kalifikatu
da.

Gurutzeaga

Malkorrenea

Ahalmen agrologiko handiko lurrak.Lurzoru emankor edo naturalen presentzia duten lau
eremuetatik, Malkorrenea-Eskuzarreko lursail txiki bat eta Araneko eraginpeko zati txiki bat
soilik jotzen ditu Nekazaritza eta Basogintza antolatzeko LAPak Balio Estrategiko Handikotzat,
ez ordea Tolosaldeko LZPak. Malkorrenea-Eskuzarreko lursailak 95-100 m inguruko kotak ditu,
ibarreko lursail hurbilenek 87-91 m artean badaude ere. Ingurumen-faktore horri lotutako
eragina negatiboa, zuzenekoa, sinplea, epe laburrekoa, iraunkorra, itzulezina eta
leheneragarria izango litzatekeela uste da eta bateragarri gisa kalifikatu da.
LANDAREDIA ETA FAUNA.
Ez dago eremu horietan eragina jasango duen intereseko landaredirik eta faunarik. Eskuzarre
baserriaren ondoan dauden eite handiko hiru zuhaitz soilik dira aipagarriak, horietako bat
lizarra. Proiektua idazteko orduan tentuz jokatzeak eta Malkorrenea-Eskuzarren obrak egiteak
zuhaitzen bat uztera eraman lezake, esaterako, Eskuzarre baserriaren ekialdeko muturrean
kokatutakoa. Eragina negatiboa, zuzenekoa, sinplea, epe laburrekoa, iraunkorra, itzulezina eta
leheneragarria izango litzatekeela uste da eta bateragarri gisa kalifikatu da.
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- PAISAIA.
Paisaiaren kalitateak kalte handirik ez duela jasoko uste da, eremua Ibarrako hirigunean eta
antzeko erabilerez inguratuta dagoelako.
- BIZTANLERIA
Zarata-maila, hautsa, zirkulazioa eta abar gehitzeak biztanleengan duen eragina. Obra-fasean,
erabilera berriak (eraisketak, zorupea induskatzea, materiala garraiatzen duten kamioien
sarrera-irteerak, etab.) hartzeko egin beharreko lanek zarata-maila, hautsa, eragozpenak eta
abar areagotzea ekarriko dute, eta inguru horretan bizi den jendeak jasango ditu kalte horiek
eta, oro har, hirigunean bizi direnek. Jarduketa txiki eta puntualak dira, elkarrekin loturarik ez
dutenak eta, seguruenik, garai desberdinekoak. Horregatik, eragina negatiboa, zuzenekoa, aldi
baterakoa, sinergikoa, epe laburrekoa, etena/jarraitua, itzulgarria eta leheneragarria izango
litzatekeela uste da eta moderatu gisa kalifikatu da.
Irtenarazitako biztanleria. Antolamenduz kanpokotzat jotako bizitegi-eraikinak dituzten
eremuetan (Gaiarre 31 edo Toki Ona; Malkorrenea-Eskuzarre -4 eraikin Jesús Guridi 2 eta 3
zenbakietan eta Euskal Herria 57 eta 59 zenbakietan; Eliz aurre, Gurutzeaga berri eta
Gurutzeaga handi), bertan bizi diren pertsonei eragingo die beren etxebizitzak utzi beharko
dituztelako (Elduaran Behekoa eta Argindegi 2 eraikinak hutsik daude, MalkorreneaEskuzarreren barneko Euskal Herria 55ekoa bezala). Biztanle Erroldaren arabera, 9 pertsona
izan litezke dauden 17 etxebizitzetatik (15 etxebizitza hutsik daude) irtenarazitakoak. Eragina
negatiboa, zuzenekoa, sinplea, epe laburrekoa, aldi baterakoa, itzulgarria eta lehengoragarria
izango litzatekeela uste da eta moderatu gisa kalifikatu da.
- INGURUNE EKONOMIKOA
Lurzoruaren nekazaritza-erabilera (nekazaritza-produktibitatearen galera).Aldaera horri
dagokionez, Gurutzeaga eremuan erabilera mistoak dituen lursail batean duen eragina aipatu
behar da (1. poligonoko 742 lursaila); Malkorrenea-Eskuzarren baratze-erabilera duen beste
txikiago bat (1. poligonoko 602 lursailaren zati txiki bat), aurrekoa baino azalera txikiagoko
hirugarren bat Elduaran goikoan, baratze-erabilerakoa (1. poligonoko 630 lursailaren zati txiki
bat) eta Araneko azalera txiki bat. Eraginpeko azalerak nekazaritza-erabilerako eremu isolatu
txikiak direla kontuan hartuta, Gurutzeagako proposamenak soilik jotzen da eragin negatibo,
zuzeneko, sinple, epe laburreko, iraunkor, itzulezin eta leheneraezintzat, eta bateragarri gisa
kalifikatu da.
Nekazaritza-ustiapena. Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako informazioaren arabera,
Gurutzeaga berri basogintza- eta abeltzaintza-ustiapena (ardiak) da, 4,88 Ha-ko jabetzaazalera duena (% 62,1 basoak, % 33 bazka-laborantzak eta % 4,9 baratze-laborantzak).
Gurutzeagak 3,27 Ha-ko jabetza-azalera du (% 64,8 konifero-sailak, % 34,3 bazka-laborantzak
eta % 0,9 baratze-laborantzak), eta jarduera nagusitzat basogintza duen ustiapena da. Halaxe
da Eskuzarre eremuaren jarduera nagusia ere, ustiapen osoa konifero-sailek osatzen baitute
(0,45 Ha). Malkorreneak, bestalde, 6,61 Ha-ko jabetza-azalera du (% 50,1 bazka-laborantzak,
% 49,3 basoak, eta gainerako % 0,6 baratzeak) eta batik bat abeltzaintza-ustiapena da
(haragitarako behiak) eta neurri txikiagoan basogintzakoa. Aranen ia berdin jarraituko du
ustiepenak.,
Ustiapenen orientazio ekonomikoaren eta eragina jaso dutenen azaleraren ondorioz,
Gurutzeagako eremuan sortutako eragina soilik jotzen da esanguratsutzat. Eragina negatiboa,
zeharkakoa, iraunkorra, sinplea, itzulgarria, epe laburrekoa eta leheneragarria izango
litzatekeela uste da eta bateragarri gisa kalifikatu da.
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- ESPAZIO LIBREAK ETA ZUZKIDURETARAKOAK
Espazio librea. HAPOn proposatutako antolamenduak tokiko hainbat espazio libre sortzea
ahalbidetuko du herritarren onurarako eta gozamenerako Gaiarre (Toki Ona), Gurutzeaga,
Elduaran Behekoa, Eliz aurre, Arane eta Malkorrenea-Eskuzarre (behatoki batez gain)
eremuetan. Eragin positiboa, zuzenekoa, epe ertainekoa eta iraunkorra izango litzatekeela uste
da.
Ekipamendua. Proposatutako antolamenduak zuzkidura publiko eta zerbitzu berriak ezartzeko
aukera emango du. Eragin hori positiboa, zuzenekoa, epe ertainekoa eta iraunkorra izango
litzatekeela uste da.
MUGIKORTASUNA ETA IRISGARRITASUNA.
Aparkalekuak sortzea.Bizitegi-erabilera hartzeko proposatutako eremu guztietan aparkalekuak
sortuko dira eta, ahal den heinean, kalkulatutako eskariarena baino kopuru
handiagoan.Malkorrenea-Eskuzarreren kasuan, zehazki, gainazaleko aparkaleku bat ere
sortuko da.Hiriguneko aparkaleku-premia erreal honi HAPOk ematen dion erantzuna eragin
positiboa, zuzenekoa, epe ertainekoa eta iraunkorra izango litzatekeela uste da.
Hiriguneko irisgarritasuna. Malkorrenea-Eskuzarre, Gurutzeaga eta Elduaran goikoa eta
behekoa eremuetako proposamenetan kaleak zabaltzeko, egungo bide publikoei jarraipena
emateko, leku jakin batzuetan espaloiak edo gainazaleko aparkalekuak sortuta, edo hiriko bide
berri bat sortzeko
hainbat proposamen planteatzen dira, hirigune osoan mugikortasun
jasangarria ahalbidetuz. Eragin positiboa, zuzenekoa, epe ertainekoa eta iraunkorra izango
litzatekeela uste da.
Kanpoko sarbideen azpiegitura. Orain arte aztertutako hirigintza-inguruneetan emandako
arrazoi beraiengatik, eragina ez da esanguratsutzat jotzen.
- ZERBITZU-AZPIEGITURAK
Zerbitzu-azpiegiturak. Une honetan ez da esanguratsutzat jotzen udalerriko zerbitzuen
azpiegituren sistema orokorrak (ur zikinen sarea eta ur-hornidurarako sarea, elektrizitatea,
etab.) izango duen eragina, batik bat ordezteko operazioak direlako, hirigunean kokatuta
daudelako eta egin beharreko jarduketa-mota kontuan hartuta, lehendik dagoen saretik
erantzuna eman ahal izango zaiolako.
- HIRIGINTZA-PLANGINTZA
Lurzoruaren hirigintza-sailkapena. Proposatutako jarduketa gehienak hiru-lurrean egitekoak
dira, baina badira lurzoru urbanizaezinean proposatzen diren eremu batzuk ere (MalkorreneaEskuzarre eremuaren zati txiki bat eta Arane, zatirik handiena hiritarra den arren; Gurutzeaga
eta Elduaran goikoa, baina erabilera berriak hartzeko birsailkatu egin beharko dira. Planaren
eragina osagai honekiko Gurutzeaga, Arane eta Elduaran goikoaren kasuan soilik izango
litzateke negatiboa, zuzena, sinplea, iraunkorra, epe laburrekoa, itzulezina eta lehengoragarria
eta bateragarri gisa kalifikatu da.
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BIZITEGI-LURZORUAREN ETA ESPAZIO LIBRE ETA ZUZKIDURAKOEN ANTOLAMENDU-PROPOSAMENEN INGURUMEN-ERAGINAK IDENTIFIKATU ETA BALIOESTEKO MATRIZEA.

BIOTIKOA

INGURUNE

INGURUMEN-FAKTOREAK

INGURUNE GELDOA

GURUTZEAGA

INGURUNE
SOZIOEKONOMIKOA

PERTZ. ING.

MALKORRENEA-ESKUZARRE

NEURRIRIK
GABE (2)

NEURRIEKIN
(2)

NEURRIRIK
GABE (2)

NEURRIEKIN
(2)

OBRA
AURRETIK
(1)

OBRA /
USTIAPENA

OBRA /
USTIAPENA

OBRA
AURRETIK
(1)

OBRA /
USTIAPENA

OBRA /
USTIAPENA

Airearen kalitatea

___

M / ___

B / ___

___

M / ___

Hondakinsorkuntza

___

M/B

B / ___

___

Ibaiertza

___

___

___

Akuiferoen
birkarga/aldaketa

___

Ezezaguna

Lurzoru
“emankorrak”
galtzea
(lurzoruaren
artifizializazioa)

___

Ahalmen
agrologiko
handiko lurrak

BESTE
BATZUK

ELDUARAN GOIKOA
NEURRIRIK
GABE (2)

NEURRIEKIN
(2)

NEURRIRIK
GABE (2)

NEURRIEKIN
(2)

OBRA
AURRETIK
(1)

OBRA /
USTIAPENA

OBRA /
USTIAPENA

OBRA
AURRETIK
(1)

OBRA /
USTIAPENA

OBRA /
USTIAPENA

B / ___

___

B / ___

___ / ___

___

B / ___

___ / ___

M/B

B / ___

___

B/B

___ / ___

___

B/B

___ / ___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Ezezaguna

___

Ezezaguna

Ezezaguna

___

Ezezaguna

Ezezaguna

___

Ezezaguna

Ezezaguna

B / ___

___ / ___

___

B / ___

___ / ___

___

B / ___

___ / ___

___

___

___

___

___

___

___

B / ___

___ / ___

___

___

___

___

___

___

Landaredia
ezabatzea

___

___

___

___

___

___

___

B / ___

___ / ___

___

___

___

Fauna eta
konektagarritasun
ekologikoa

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Paisaiaren
kalitatea

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Zarata-maila,
hautsa, eta abar
gehitzeak
biztanleengan
duen eragina

___

M / ___

B / ___

___

M / ___

B / ___

___

M / ___

B / ___

___

M / ___

B / ___

Irtenarazitako
biztanleria

___

M / ___

B / ___

___

M / ___

B / ___

___

___

___

___

M / ___

B / ___
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Lurzoruaren
nekazaritzaerabilera
(nekazaritzaproduktibitatearen
galera)

___

B / ___

___ / ___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Nekazaritzaustiapena

___

B / ___

___ / ___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Espazio librea

___

___ / ___

___ /
POSITIBOA

___

___ / ___

___ /
POSITIBOA

___

___

___

___

___

___ /
POSITIBOA

Ekipamendua

___

___ / ___

___ /
POSITIBOA

___

___

___ /
POSITIBOA

___

___

___

___

___

___

Aparkaleku-plazak

___

___ / ___

___ /
POSITIBOA

___

___ / ___

___ /
POSITIBOA

___

___ / ___

___ /
POSITIBOA

___

___ / ___

___ /
POSITIBOA

Hiriguneko
irisgarritasuna

___

___ / ___

___ /
POSITIBOA

___

___ / ___

___ /
POSITIBOA

___

___ / ___

___ /
POSITIBOA

___

___ / ___

___ /
POSITIBOA

Kanpoko
sarbideen
azpiegitura

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Zerbitzuazpiegiturak

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Lurzoruaren
hirigintzasailkapena

B

___

___

___

___

___

B

___

___

___

___

___

(1) Plangintza-dokumentu honi behin betiko onespena emateko unean. (2) Neurri babesleak eta/edo zuzentzaileak
B = Bateragarria; M = Moderatua eta L = Larria
POSITIBOA = Eragin onuragarria edo positiboa. ___ Plangintza-mailan eraginik gabea edo eragin esanguratsurik gabea.
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2.- Industria-lurra antolatzek
ko proposamenak: Apatterreka.
Ingurumeneko eta Obra Hidrraulikoetako Zuzendaritza Nagusiaren 2015eko maiatzaren 11ko
Ebazpenaren arabera, Apatte
errekako eskualdeko industrialdea garatu eta za
abaltzeko bigarren
fasea, indarreko plangintzak aurreikusitakoa,
a
hainbat birdoitze aurreikusi zaizkkionak, kaltetutako
Administrazio, pertsona eta erakundeei
e
kontsulta egin ondoren, ez du erag
gin esanguratsurik
sortuko ingurumenean. Horri dela eta, ez du beharrezkoa beste ingurumen-ebaluazio
estrategiko bat egitea.
o dira IIEBn eta
Baina Ebazpen horretako bigarren puntuaren arabera, kontuan hartuko
Apatterrekako poligonoa ga
aratu eta handitzeko bigarren fasea egiteko
o Ibarrako Arau
Subsidiarioen aldaketa onartzzeko aipaturiko Zuzendaritzak 2012ko maiatzaren 15ean egindako
txostenean xedatutako neurri babesleak eta zuzentzaileak eta berrikuspen-pro
ograma.
nespena du, 2017ko apirilaren 14koa.
Espedienteak behin betiko on
a
industriaPlan Orokor honetan jasotako proposamenak, lehen aipaturiko aldaketaren arabera,
eremuaren azalera eta esku--hartzearen eragina murrizten ditu eta, aldi berea
an, mugikortasunbaldintza berriak proposatzen
n ditu eremura iritsi ahal izateko.
p
dira beste batzuen artean:
Hala, honako ekintza hauek planteatzen
- 2012an behin betiko onartutako Ibarrako Arau Subsidiarioen aldakettan aurreikusitako
azalera murriztea.
- GI-2130 errepidean lotura-erdi berria eraikitzea baztertzea.
- Bizikletentzako bide ba
aten bidez eremurako sarbidea aurreikustea.

Tolosaldeko Apatterreka Industria
a Lurra, SA - TAILSA, 2015eko apirilean, eta gaur egungo zab
balkuntza / Polígono
industrial de Tolosaldea de Apatterreka S.A. y su ampliación.
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3.- Mugikortasun-proposamena: saihesbidea, mugikortasun ez-motorduna eta
irisgarritasuna
Izapidetzen ari den Tolosako Eremu Funtzionaleko (Tolosaldea) LZParen IIEBk saihesbide
horren inpaktua aztertu du, azterketa berean erantsita eta ondoren jasota dagoen inpaktuen
karakterizazio- eta kalifikazio-matrizean jasota dagoen bezala. Horregatik, dokumentu honetan
hura hartuko dugu kontuan.
Nolanahi ere, haren analisitik eta une honetan egindako IIEBtik (IAE) lortutako informazioarekin
ondoriozta daiteke kontuan izan beharreko eraginak direla obrak egiteko unean atmosferara era
guztietako partikulak isurtzeak sortutakoa eta, ustiapen-fasearekin bat etorriz, ibilgailuen joanetorriak (batez ere CO2 isurketak) sortutakoa. Eragin horiek bateragarritzat jotzen dira.
Hondakin-sorkuntza, ordea, moderatu gisa kalifikatu da sortuko den lur-kantitatea eta lur hori
pilatzeko leku bat bilatu beharko dela kontuan hartuta.
Saihesbideak puntualki eragiten dio udalerriko ibai-sareari, hain zuzen ere Zelai ibaiari eta
Okobio errekari bere zatirik ekialdekoenean eta Belauntza udal-mugartearekin muga egiten
duen tokian, haien ibilguak akueduktu bidez zeharkatu behar dituelako. Halaber, kontuan izan
behar da mendi-hegaleko gainazaleko drainatze-sarea (jariatzeak) baina hartu beharreko
neurriek asko apalduko dute eragin hori. Eragin horiek moderatu gisa hartuko dira.
Halaber, kontuan izan behar da nekazaritza-lurzoruen galeraren eta zatiketaren eragina, baina
ez lurzoruen ahalmen agrologikoarena, izan ere, Nekazaritza eta Basogintza antolatzeko
LAPean jasotako balio estrategiko handiko eremu bakarrak ez du gaur egun balio hori aldatuta
dagoelako. Eremuko zona bat, gainera, kutsatuta egon litekeen lurzoru gisa dago katalogatuta
(zabortegi ohia, jarduera kutsagarriak dituzten edo izan dituzten edo lurzorua kutsa dezaketen
instalazioak dituzten IHOBEren Lurzoruen Katalogoan 20042-0002 kodea duena). Nekazaritzaustiapenei (Etxezarreta, Ibargain, etab.) sor diezaiekeen eragina zaila da zehaztea eta,
horregatik, baita prozesua aurreratuago egon arte ebaluatzea ere.
Mendi-hegalen ezegonkortasunaren ondoriozko arriskua da balioetsi beharreko arrisku-mota
garrantzitsuena (Egialdeko hegal-sistemari eta garrantzitsuak izango diren zona batzuetako
ezpondei eragiten die). Une honetan, proiektu-fasean idatziko den azterketa geologikogeoteknikorik gabe, Azkue eta Mendizorrotz baserrien ingurunea eta Uzturpe ikastola ondoko
zona (ibarbide-betelana) higadura-arrisku potentzialeko eremutzat jotzen dira.Gerta daitekeen
eragina da baina une honetan sailkatu ezin dena nahikoa informazio ez dagoelako. Dena den,
neurri babesle eta zuzentzaileak garrantzitsuak izango dira horiek minimizatzeko.Halaber,
kontuan izan behar da azken zatiko akuiferoen urrakortasun-arriskua, Azkue eta Mendizorrotz
baserrietatik eta Belauntzarekiko mugatik hurbil.
Eta hori guztia ezaugarri horiek dituen bide batek berekin duen arriskua ahaztu gabe, hain
zuzen ere istripu-arriskua.
Landarediari dagokionez, trazatuak belardiei eragingo die batik bat, hain zuzen ere batasunaren
intereseko baina ez lehentasuneko habitat gisa identifikatzen diren garaiera txikiko sega-belardi
pobreei, fruta-arbolaren bat edo beste tartean dela.Mendizorrotz baserriaren inguruan
kokatutako harizti misto txiki baten ertzeko zona bati eragiten dio, eta Apatterrekako
biribilgunearen inguruko zuhaitzen bati.Horregatik guztiagatik, moderatu gisa kalifikatu da
eragina.
Ez dio eraginik sortuko intereseko faunari, baina saihesbidea oztopoa izango da lehorreko
fauna askatasunez mugitzeko. Neurri zuzentzaile egokien proposamen batekin eragina guztiz
bateragarria izan daiteke.
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Herrian bizi diren herritarrek eta modu zuzenagoan obra-inguruan bizi, lan egin edo ikasten
dutenek (Uzturpe ikastolako ikasle eta irakasleek, Apatterreka industrialdean lan egiten
dutenek, Otarrea, Txapartegi, Ibargain, Bistaeder, Iristizabal, Etxezarreta, Aginagalde,
Mendizorrotz, Eguzkieder baserrietako biztanleek...) eragina jasango dute kamioien trafikoa,
hautsa eta batez ere zarata gehituko direlako.
Kutsadura akustikoari dagokionez, azpimarratu egiten da zarata kontrolatzeko premia obrafasean nahiz ustiapen-fasean aipaturiko eragina arintzea lortuko duten neurriekin (bide-zati
batzuen lubaki gisako trazatuak arindu egiten du eragin hori). Eragina moderatua edo larria izan
liteke zenbait zonatan obra-unearen arabera.
Paisaia ere kaltetutako beste ingurumen-faktore bat da. Bide berria nekazaritza-paisaia nagusi
den ingurune batean barneratuko da. Hala ere, trazatu berriaren hegoaldean, Apatterrekako
industrialdearen presentziarekin, nahiz iparraldean, Azkue auzoko eraikinekin, paisaia
antropizatua ageri da.Nolanahi ere, herriko landa-paisaiari sortzen dion eragina moderatu gisa
kalifikatu da.
Balio kulturaleko elementuei dagokienez, zehazkiago, Azkue burdinolari dagokionez, IIEB (IAE)
dokumentu honek saihesbidearen trazatua aldatzea proposatzen du, ingurune horrek duen
presuntzio arkeologikoko zonatik urrunduz.
Eta amaitzeko, saihesbidea sortzeak herrian sortuko dituen alderdi positiboei erreparatzen zaie,
hirigunean igarotzen den trafikoa desagertuko delako, herritarren bizi-kalitatea hobetuz (zarata
gutxiago, auto-ilara gutxiago, kutsadura gutxiago, lasaitasun eta patxada gehiago, etab.) eta
ekonomia dinamizatzen lagunduz.
Horrek eragin berezi positiboa izan behar du hirigunearen birsorkuntzan eta eraldaketan eta
aukera emango du Plan Orokor honetan planteatzen diren neurriak ahalbidetzeko, hain zuzen
ere espaloi berriak, oinezkoentzako ibilbideak, bizikletadunentzako bideak, espazio libreak eta
berdeguneak ezartzeko, bai eta 30 guneak ere, ingurumen-kalitatearen kuota handiagoa
izateko eta udalerriko hiriguneko irisgarritasun unibertsaleko baldintzak hobetzeko bilakaera
berezia ahalbidetu dezaketenak.
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4.- Ekipamenduen eta zerbitzuen antolamendu-proposamenak.
Udalerriak ekipamendu- eta zerbitzu-zuzkidura egokia du, Planean planteatutako ekintzek
zuzkidura hori hobetzearen kalterik gabe.
Hala, ekipamendu-lursail berri bat antolatzea aurreikusten da Zaldunen, udalerriaren eta,
bereziki, hirigunearen hiri-kalitatearen hobekuntza eragin behar duen ekintza izango dena.
5.- Zerbitzu-azpiegituren arloko proposamenak.
Ez da eskari edo gabezia esanguratsurik aurkitu udalerriak dituen zerbitzu-azpiegituren sareei
dagokienez.
Ur-horniduraren arloan, Gipuzkoako Ur Kontsortzioaren aldeko txostena du, proposatutako
garapenerako nahikoa ur dagoela justifikatzen duena; orokorki planteatzen da egungo hirisarearen hobekuntza.
Saneamendu arloan, sare lokala pixkanaka-pixkanaka berritzea proposatzen da, hirigintzajarduketak aukera ematen duen tokian euri-urak eta hondakin-urak bereizteko sistema ezartzea
aurreikusiz. Arlo berean, hiri-sarea inguruko baserrietara zabaltzeko aukera ere balioetsiko da.
Energia elektrikoaren arloan, egungo sarea finkatu egingo da, transformazio-zentro berriak
eraikitzeko eta gaur egun airetik doazen trazatu jakin batzuk lurperatzeko premia baztertu gabe.
Argiteria publikoari dagokionez, sare lokal efizienteagoa jarriko da.
Telekomunikazio-arloan, azpiegiturak bateragarri eginda sinergiak bilatzeko ahalegina egingo
da.
Hala, zerbitzu-azpiegituren eta horien energia-efizientziaren hobekuntza ahalbidetuko da eta,
horregatik, deskribatutako jarduketen balorazioa hirigunean eragin esanguratsu positiboak
aintzat hartzera eramaten du arlo horietan proposatutako ekintzen ondorioz.

6.- Landa-lurreko antolamendu-proposamenak.
HAPO honek landa-lurzoruan aurreikusten dituen proposamenek ekosistema naturala
errespetatzen dute balio ekologiko handieneko zonak babesten dituztelako eta, aldi berean,
lurzoruak dituen baliabide, balio, erabilera eta potentzialtasunekin bat etorriz, lurzoru ezurbanizagarria antolatu eta zonakatzen dutelako.
Halaber, eragin positiboko neurriak planteatzen dira narriatutako, hondatutako edo aldatutako
eremu edo espazioetarako, eta ingurumen- arriskuren bat duten espazioetarako, arrisku horiek
murrizteko edo desagerrarazteko. Horregatik guztiagatik, urbanizaezin gisa sailkatutako lureremu handi horretan Planak izango dituen ondorioak positiboak izango dira, ingurunea
babesten duen eta landa-lurzoruaren natura-, paisaia- eta produkzio-balioak kontserbatzen
laguntzen duen heinean. Aldi berean, ingurumen-ikuspegitik aldatutako, narriatutako eta
hondatutako eremuen lehengoratzea eta ingurumen-hobekuntza indartu eta sustatzen ditu.
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Urbanizaziotik babestu egin dira baliabide horiek, baina biztanleek beroriez gozatzeko aukera
dute, balio horien kokagune den lurraldearen balio potentzial intrintsekoaz jabetzeko
beharrezkoa baita horiek ezagutzea, bai eta beroriez gozatzea eta, modu egoki batean,
dagokien balioa ematea ere. Testuinguru horretan Izaskun-Uzturre-Belabieta ingurunea
aisiarekin eta dibulgazioarekin lotutako jarduerei bide emateko kontuan hartzeko moduko
paisaia-, geologia- eta kultura-potentziala duen lurraldetzat jotzen da (eremu horretan igarotzen
da PR-GI 115 "Belabieta pasealekua" izeneko mendi-ibilbidea).
Antolamendu- eta zonakatze-proposamenak Antolamendu Zonetan eta Baldintzatzaile
Gainjarrietan zehazten dira. Baldintzatzaile Gainjarri horientzako erabilera eta jardueren
erregulazioa ezarriko da aurreko paragrafoan adierazitakoaren eta prozesu osoan zehar
jasotako informazio guztiaren arabera.
Zonakatzea zehazteko kontuan hartu dira Ingurumen Organoak adierazitako irizpideak,
ingurumen-unitateak, landaredia eta lehen aipaturiko aldaera guztiak. Lanaren azken fase
honetan, zehazki, landarediari buruzko plano eguneratu berri bat egin da (II.2 planoa).

6.1.- Antolamenduko Zonak.
Honako hauek dira Antolamenduko Zonak:
- Babes Bereziko Landa Eremua.
Ibarrako lurraldeak ez du bat egiten NBen Euskal Sarean edo Natura 2000 Sarean (BGL, KBE
edota BBE) sartutako elementu bakar batekin, eta ez natura-intereseko eremu bakar batekin
(AIN eta beste batzuk).
Landa Eremu horren barruan honako baso-mota hauek daude batez ere: harizti azidofilo-baso
misto atlantikoak, pagadi azidofilo atlantikoak, Ilex eta, batzuetan, Taxus-ezko (UE 9120 kod.)
oihanpea dutenak; Castanea sativa (UE 9260 kod.) basotxoak; eta haltzadiak eta lizardiak,
Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion incanae, Salicion albae) (UE 91EO*
kod.), azken horiek oso presentzia txikiarekin, eta baita bertako landaredia-multzoak eta heskaiak ere. Balio edo potentzial ekologiko handiko egiturak dira, beste nekazaritza-erabilera
batzuen presioagatik (batez ere konifero-berroihaneztatzeak, larreak, baratzeak, fruta-arbolak)
eta nekazaritzakoak ez direnengatik (bizitegi- eta industria-erabilerak, azpiegiturak, etab.) asko
murriztu direnak. Lurralde horren landaredia potentzialaren lekukoak dira, udalerri osoaren
azalera txiki bat hartzen dute eta, zenbait kasutan, lehen adierazi den bezala, batasunaren
intereseko habitatak dira.
Landaredia-orban horiek, salbuespen batzuk izan ezik, nahiko ondo kontserbatuta daude. Hala
ere, batzuek ingurumen-ikuspegitik hobetzeko eta lehengoratzeko jarduketak behar dituzte
klimax-basorantz eboluzionatzeko (ertzeko zona narriatuak, soilguneak, baso-landaketa
aloktonoen tartekatzeak, gehiegizko oihanpea, etab.). Ongien kontserbatutako masak
iparraldean daude, Uzturreren mendi-hegaletan eta inguruan.
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Batasunaren intereseko beste habitat batzuei dagokienez, esan beharra dago txilardi lehor
europarrak (txilardi atlantikoa, Ulex sp. nagusi duena) (UE 4030 kod.) eta larre lehor erdinaturalak eta kareharrizko substratuen gaineko sastraka faziesak ere (Festuco-Brometalia)
(orkideak hazten diren eremuak) (UE 6210 eta 6210* kod.), batez ere Uzturreren goi mendihegaletan kokatutakoak, Babes Bereziko Eremu horretan sartu direla, baina ez garaiera txikiko
sega-belardi pobreak (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (UE 6510 kod.), Ibarrako
lurraldearen antolamendu-irizpide soilengatik, udalerriko abeltzaintza-ustiapen asko lurzoru
horietan bermatzen direlako (sega-belardi pobreek, larre atlantiko tradizionalekin identifikatzen
direnek, udalerriaren zati oso garrantzitsua okupatzen dute eta, batasunaren intereseko habitat
guztien artean, azalera handiena hartzen du). Habitat horiek, bestalde, ohikoak dira bai udalerri
honetan eta bai Gipuzkoako lurralde osoan. Baina horrek ez du kentzen Plan honek haien
erabilerak eta aprobetxamenduak modu jasangarrian arautzea.
Larre azidofilo menditarrei dagokienez, belardi Nardus-dunak dira, espezie ugarikoak, Europako
inguru menditar (eta submenditarreko silize-substratuen gainean) (Agrostis eta Festucaz
osatutako larre menditarrak) (UE 6230* kod.), bat datoz batik bat Larre Menditarren Landa
Eremuekin, LAGetan xedatutako antolamendu-kategoriaren arabera.
Habitatei buruzko 92/43/CEE Direktibaren ondoriozko babes-konpromisoak babes bereziko
eremuetara mugatzen diren habitatei aplikatzekoak diren arren, esan beharra dago Direktiba
bereko 11. artikuluak Europako lurraldean dauden guztientzako ezartzen duela zaintza, kontuan
hartuta batez ere lehentasunezko habitat naturalak eta lehentasunezko espezieak.
Eremu horien antolamendu-irizpidea kontserbaziokoa da, eta aprobetxamenduren bat badute,
modu jasangarrian sustatu beharko da erabilitako baliabidea berritzea bermatuz.
- Nekazaritza eta Abeltzaintzako Landa-eremua eta Landazabala.
Ahalmen agrologiko oso anitzetako lurzoruak hartzen ditu. Nekazaritza-, abeltzaintza eta
basogintza-erabilerak nahasita daude eta txandakatu egin daitezke denboran zehar hainbat
faktoreren arabera, esaterako, merkatuen bilakaera, nekazaritzaz kanpoko eskariak edo
ustiapenen orientazio-aldaketak, funtzio anitzeko izaera islatuz.
EAEko Nekazaritza eta Basogintza antolatzeko LAParen arabera, honako eremu hauek daude:
a) Nekazaritza eta Abeltzaintzako Landa-eremua eta Landazabala. Balio estrategiko handia
Hiri-erabileren irismenetik kanpo geratu diren ahalmen agrologiko handieneko lurzoruak Zelai
ibaiaren ibarrean daude (II. eta III. mota agrologikoak), eta beren bokazioarekin bat datozen
nekazaritza-erabilerak dituzte gaur egun.
Eremu horretan sartu dira Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Basoak antolatzeko
LAPean Balio Estrategiko Handikotzat jotako orban guztiak, Bentazartik edo Azkue zubitik
ibaian gora dagoena, Ibategi eremuko mendebaldeko muturra eta Zalduneko zona txiki bat izan
ezik.
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Zelai ibaiaren eskuineko aldean kokatutako zona horietako lehena alde batera uztearen
arrazoia ingurumen-ikuspegitik duen aldaketa- eta narriadura-egoera da. Lurzoru naturala ia
erabat desagertu da eta eremua zabalgune zolatua da, nekazaritza-erabilerarik gabekoa. Beste
hainbat erabilera hartzen ditu, esaterako, aparkaleku-erabilera, eta baita trafiko-seinaleak eta
era guztietako unean uneko isurketak ere (obrako materiala, simaurra, etab.), ondorengo
argazkietan ikus daitekeen bezala. Beste bi eremuak alde batera uzteak azterketa honetan
dagoeneko justifikatu denari erantzuten dio.
Horren guztiaren ondorioz, balio agrologiko handiko zona gisa sailkatu dira balio eta azalera
handieneko ibarreko lurzoruak, Montes, Arane, Ibategi (ekialdea) eta Etxaniz finkekin bat
datozenak.
Nekazaritza-sektorearen ikuspegi estrategikotik garrantzia duten eremuak dira, eta, hala,
lehentasunezkotzat jotzen da eremu horietan erabilera horiei eustea eta kontserbatzea.

2015.urteko apirila, ezkerreko argazkian simaur-isuriak ibai-ibilguaren ondoan / Abril de 2015, en la foto de la izquierda,
hay vertidos de estiercol junto al cauce del río.
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b) Nekazaritza eta Abeltzaintzako Landa-eremua eta Landazabala. Trantsizioko landa-paisaia
Balio Agrologiko Handiko Zonarekin alderatuta, ekoizpen-ahalmen txikiagoko eremu landatuak
dira, eta belardiek eta haiekin edo fruta-arbolekin mosaikoa osatuz ageri diren baso-tarte txikiek
estalitako landazabaleko eremuak.
Bat dator erabilera-ahalmen moderatuko eta txikiko lurzoruekin, batez ere maldak (hainbat
kasutan % 30etik gorakoa) ezarritako mugen, drainatzearen eta propietate kimikoen ondorioz.
Eremu horiek, oro har, hauskortasun handia dute erabileran, bai kokapen topografikoagatik eta
bai sakontasun, ur-erreserba eta emankortasun eskasagatik.
Ibarrako lurralde hain gorabeheratsuaren ezaugarriak eta nekazaritza- eta abeltzaintzaerabilerarako lurren premia kontuan hartuta, gaur egun larretarako, fruta-arboletarako,
baratzetarako eta haztegitarako erabiltzen diren eremuak zonakatze-proposamen horretan
uzteko ahalegina egin da, bat etorri ez direnean malda handiko zonekin, higadura-prozesu larri
edo muturrekoekin eta erabilera hori hartu dutenean betelan artifizialak dituzten zonekin
(Molpoido edo Argindegiko zonak). GI-2130-A errepidetik hurbilen dauden Molpoidoko mendihegaletako soroen artean ahalmen agrologiko txikieneko lurzoruak dituztenak (VI. mota) Zona
horretan sartu dira, eta baita kareharria azaleratzen zaien mendi-hegaleko hainbat eremu ere,
gaur egun larre-erabilera dutelako. Azken eremu horietan lehentasuna du lurzoruak
kontserbatzeko eta higadura-arriskua kontrolatzeko neurri eta jardunbide egokiak sustatzeak
eta garatzeak.
Lehen azaldu den bezala, Habitatari buruzko Direktibak batasunaren intereseko habitat gisa
hartu dituen sega-belardi asko Zona horren barruan sartu dira, horien oinarrizko lurzoruak
udalerriko nekazaritza- eta abeltzaintza-ustiapenei dagozkienak direlako (larreek hartzen dute
Ibarrako nekazaritza-erabileren zati garrantzitsu bat). Dena den, Planak Zona horren barruan
hartzeak, beren bokazioarekin bat datorren erabilerak araututa, aukera emango du, nolabait,
haiek babesteko, abeltzaintza-jarduera eta habitat-mota hori garatzen laguntzen duten teknikak
garatzen jarraitzea ahalbidetzen duelako. Ez da ahaztu behar larre horien jatorria artifiziala dela
eta horien kontserbaziorako oso garrantzitsuak direla baserritarra eta belarjaleen jarduna, hura
zapalduz eta ongarrituz egonkortzen laguntzen dutelako. Eremu horiek hirigune inguruko
mendi-hegaletan daude, haren iparraldean nahiz hegoaldean.
Hemen sartu dira baserri-inguruneetan kokatutako baratze txikiak eta, edozein azalera eta
kokaleku hartuz, edonon aurki daitezkeen hiri-inguruneko baratzeak, baita malda txikiko
zonetan ere.
Nolanahi ere, eremu horietako gehienak, lehen deskribatutako ezaugarriak kontuan hartuta,
maneiuan nolabaiteko zaintza behar duten lurzoruei dagozkie eta beren ahalmen agrologikoari,
nekazaritza- eta abeltzaintza-jarduerei eta, horiekin bateragarriak izanda, ekosistemak eta
nekazaritza-paisaiak zaintzea bermatzen duten jarduerei eustea da irizpide orokorra.
Nekazaritza eta Abeltzaintzakoa eta Landazabala deituriko bi Landa Eremu horien barruan
sartuta dauden lurzoruak (Balio Agrologiko Handikoa eta Trantsizioko Landa Eremua) ez datoz
bat zehazki Tolosaldeko LZPean eta Nekazaritza eta Basoak antolatzeko LAPean aintzat
hartutakoekin, elkarren artean desberdinak direnak. Dena den, antz handiagoa du Nekazaritza
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eta Basoak antolatzeko LAPean jasotakoarekin LZPean jasotakoarekin baino.
Plangintzako
azken dokumentu horretan ez da zona bakar bat identifikatu Nekazaritza Intereseko Eremu gisa
Ibarrako lurraldean.
- Larre Menditarren Landa Eremua
LAGetan eta Nekazaritza eta Basoak antolatzeko LAPean horrela deituriko antolamendukategoriaren arabera, Uzturreko gailurreriako eremu kakuminalak, zona lauak eta hortz larreen
abeltzaintza-aprobetxamendu tradizionala duten malda desberdineko mendi-hegalak biltzen
ditu, Zentenotik (708 m) Akolodi ingurune eta leporaino (600 m), Muñazkitik (694 m) eta
Argorritik (643 m) igarota. Soropil finak eta klima fresko eta hezeko mendiguneko soilgune
tipikoak dira, abeltzaintzaren eta artzaintzaren hasieran jatorria dutenak. Seriekoak dira:
sastraka-etapa narriatuenak ordezten dituzte, gehienetan txilardi baxuak (Erica eta Calluna
generoak), otadiak (Ulex europaeus) eta txilardi-otadiak. Larre azidofilo horiek Nardus generoko
formazio belarkarak deituriko, espezie ugariko, zona menditarreko (eta Europako zona
submenditarreko) substratu silizioen gaineko batasunaren intereseko habitatarekin
identifikatzen dira hein handi batean (Agrostis eta Festuca larre menditarrak) (UE 6230* kodea).
Habitataren kontserbazio onarekin bateragarriak diren abeltzaintza-erabilerak bideratzea da
antolamendu-irizpidea, higadura-arriskua eta lurzorua galtzeko arriskua bereziki zainduz (eremu
batzuetan kareharria azaleratzen da, esaterako, Bizkardoartetxea eta Lizaratzu borden
inguruan). Erabilera horrek, aldi berean, ingurunearen ingurumen-, paisaia- eta kultura-balioa
kontserbatzeko aukera emango du. Zona horiek agertoki bikainak, basoaz gaindiko behatokiak
eta berezko edertasun handiko parajeak dira. Nekazaritza-jarduera uzteak larre-baliabideen
etapa ez hain baliotsuetara eraman dezake, hau da, etapa ez hain emankorretara, eta paisaiabalio askoz txikiagokoetara.
- Basogintzako Landa Eremua.
Hemen sartutako lurrek arboladiari eusteko bokazio argia dute, gehienetan gaur egungo
erabileragatik eta noizean behin bokazio-erabilerari lotutako arrazoiengatik (arriskuak, arroen
babesa, etab.). Ibarrako lurraldearen ezaugarri topografikoek erabilera horretara bideratu
dituzte udalerriko zona asko. Malda handiko, erabilera-ahalmen txikiko edota higadura-prozesu
garrantzitsuko eremuak dira. Horiek aztertzeko lehenetsi den irizpidea balio naturalak eta
produktiboak babestea izan da.
Baso-erabilerako eremu guztiak zona bakarrean bilduta daude, ekoizpen- eta babes-funtzioak
elkarrekin lotuta daudelako. Dena den, jasangarritasun-irizpideen ikuspegitik hobe da % 50etik
gorako maldetan baso-erabilera babeslea sustatzea eta baso-soilketako aprobetxamendurik ez
egitea.Ildo horretan, ustiapen-basoberritzeek, lehen fase batean, lan ona egiten dute ingurunea
kontserbatzen laguntzen dutelako, baina baso-soilketek ondo egonkortutako edo paisaian
integratutako eremu batzuek eraso edo kalte larriak, ekologikoak zein fisiografikoak jasatea
eragin dezakete, eta haiek ustiatu ondoren, baita urak eragindako higadura-arazoak, masamugimenduak eta egitura ekologikoa nabarmen pobretzea ere. Gainera, baso-ustiapenak basopistak irekitzea eta ondoren mantentzea (sarritan alde batera uzten dena) eskatzen du, eta
malda handiko eremuetan lur-mugimendu handiak, ibilguen aldaketak, drainadura-obra
eskasak, paisaia-inpaktu handia eta ustiapenetan erabilitako makineriak sortutako olio erabilien
kontrolik gabeko isurketa puntualak eragiten ditu.
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Nolanahi ere, baso-ustiapen orok mendien kudeaketa jasangarriaren aurrean erantzun beharko
du eta, eremuan zuhaitzak moztuz gero, berehala berroihaneztatuko da, gaur egun
Astabizkarko eta horren inguruko malda handiko eta 2012az geroztik berroihaneztatu gabeko
mendi-hegaletan dagoen egoera eta antzekoak saihesteko.
Bestalde, egungo baso-masa aloktonoen ordez, pixkanaka-pixkanaka, bertako espezieak
aldatzea ere Ibarrako paisaiaren aniztasuna ahalbidetzeko eta indartzeko asmoaren barruan
sartzen da. Gaur egun, koniferoek presentzia handia dute, batez ere hainbat pinu- eta alertzeespeziek.
Administrazioak berak egin beharko luke lehen urratsa norabide horretan lurzoru publikoetan
esku hartuta. Hala, atentzioa ematen du Ibarrako OPM bakarra, Karaño, ia oso-osorik
koniferoekin berroihaneztatuta egoteak, batez ere alertzeekin eta, neurri txikiagoan, intsinis
pinuarekin. HAPOren zonakatze-proposamena eremu honetarako baso-erabilerakoa da, baina
abeltzaintza-erabileretarako lurzoruen balizko premia baten aurrean eta "enklabe" hori Ibarrako
larre menditarren zonatik hurbil dagoela kontuan hartuta, abeltzaintza-erabilera bideratuko da
Karañoko ekialdeko zonan, hain zuzen ere Muñazkitik Txipira (Billabonako udalerria) doazen
mendi-hegaletan.
Zona horietako antolamendu-irizpidea baso-erabilera modu arrazional, bateragarri eta
mugagabean bermatzea da, ustiapen-metodo egokiak erabiliz, lurzoruak kaltetu gabe eta
higadura-prozesuei lagundu gabe.
Zona horiek Mendien Foru Arauek eta arlo horretako Administrazio eskudunak sortutako arauek
arautuko dituzte.
- Ingurumen Hobekuntzarako Landa Eremua
Hor sartzen da IEan kokatutako Beotibarko jarduerarik gabeko harrobiaren ingurunea,
Belauntzako mugatik eta Amiku izeneko parajetik hurbil. Harrobiaren plazaren zati handi batean
ingurumena zaharberritzeko lan sinpleak egin dira (landare-lur geruza eta bertako zuhaitzen
landaketa), baina zona batzuek ingurumena hobetzea eta lehengoratzea (adibidez, erreka
inguruko zonak), isurketak kontrolatzea (era guztietako hondakinak kentzea: kamioi-gurpilak,
plastikoak, bidoiak eta obra-hondakinak), garbitzea (eroritako zuhaitzak eta adarrak) eta ibarbide txikian kokatutako aluminiozko hodi handia kentzea behar dute. Harrobiaren aurreko
zonan birsortze naturaleko ahalmena garrantzitsua da, baina zona askotan azaleratzen da
kareharria.
Antolamendu-irizpidea zona horietako ingurumen-baldintzak hobetzea da, ekologikoki gehiago
eboluzionatutako egoeretara bideratuz egungo egoera.
- Azaleko Urak Babesteko Landa Eremua.
Ibai-ibilguen (Zelai ibaia eta bere adarrak) eta horien babes-ertzen multzoak osatzen dute,
EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko LAPean (Kantauriko isurialdea) xedatutakoaren
arabera. Horrela, osagai hidraulikoari erreparatuta, Zelai ibaia udalerri honetan sartzen denetik
(gutxi gorabehera 2,35 KP) Oria ibaiarekin bat egiten duen arte (0 KP) honela dago sailkatuta: I.
Maila, arroa 10  C ≤ 50 Km². Apatta erreka lurperatuta dago hein handi batean eta bere ibilgua
aldatuta udalerrian igarotzen den tartean, eta Elketa edo San Jose errekak muga egiten du zati
batean Belauntza udalerriarekin. Biak ezkerreko aldetik doaz eta honela daude sailkatuta: 0
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Maila, eta ibaiadarren arroa 1 eta 10 Km² artekoa (1  C ≤ 10 Km²). Gainerako ur-ibilguak 00
2
mailakoak dira, 1 km baino gutxiagoko ibai-adarren arroa dute, eta LAP honetan isurketa-ur
gisa hartzen dira.
Azaleko uren zona horietan jabari publiko hidraulikoa eta zortasun- eta polizia-zonak
errespetatuko dira, uztailaren 20ko 1/2001 ELDk onartutako Uraren Legearen arabera eta lehen
aipaturiko EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko LAParen arabera.
Halaber, Zelai ibaiaren ibilguaren ingurumena narriatuta eta aldatuta dagoela nabarmendu nahi
da. Hori dela eta, ingurumena lehengoratzeko eta hobetzeko jarduketak sustatu nahi dira,
bereziki ibaia hirigunean igarotzen den zatian.
Bestalde, Beotibarko zubitik (Belauntzako udal-mugartea) Oria ibaian (Tolosako udal-mugartea)
urak isuri arte Zelai ibaian hil gabeko arrantza modalitatean aritzeko arrantza-barrutia dagoela
jakinda, Gipuzkoako Lurralde Historikoan arrantza kontinentalaren aprobetxamendua arautzen
duen araudia errespetatu eta beteko da (gaur egun indarrean dagoen araudia 2015eko
otsailaren 23ko Foru Araua da).
Honako hauek dira eremu horietako jardute-irizpideak: uren kalitatearen kontserbazioa
sustatzea, ibilguen eta ibaiertzen okupazioa edo aldaketa saihestea eta naturako arriskuek
eragindako kalteak minimizatzea.
Uholde-arriskuen arloko arazoek eremu hauetan proposatuko diren ekintzak baldintzatzen
dituzte; izan ere, eremu horietan eta ikuspegi hidraulikotik ekintza zehatzak planteatu behar ditu
planak eta halaxe egiten du, indarreko legediarekin bat etorriz uholde-arriskua nabarmen
minimizatzeko.

6.2. Baldintzatzaile Gainjarriak
Bestalde, Baldintzatzaile Gainjarriak deiturikoak daude, lehen aipaturiko Antolamendu Zonen
gainetik dauden eremuak direnak eta daukaten ingurumen-balioa eta/edo ingurumen-arriskua
kontuan hartuta jarduera edo jarduketa jakin batzuen garapena mugatzen dutenak eta/edo
ingurumenaren narriadura-egoera kontuan hartuta, ingurumena lehengoratzeko, hobetzeko edo
birgaitzeko era guztietako jarduketak ahalbidetzen dituztenak. Honako hauek dira ondoriozko
Baldintzatzaile Gainjarriak:
- Korridore ekologikoa.
Lurralde honetan ez dago loturako eremurik, baina udal-mugartearen ipar-ekialdean AralarAiako Harria Korridorea dago (EAEko Korridore Ekologikoen Sareko R17 Eskualdeko
Korridorea). Korridore hori eta Adarra-Usabelartza, Araxes, Jazkugañe eta Basabe loturaeremuak dira Aralar eta Aiako Harria espazio-nukleoen loturako elementuak. Azken horiek
Batasunaren Garrantzizko Lekuak (BGL) dira.
Eremu horien antolamendu-irizpidea herrien arteko fluxu genetikoa bideratu eta errazten duten
jarduketa eta erabilera guztiak ahalbidetzea da, komunitate biologikoen eta, azken batean,
ekologia- eta eboluzio-prozesuen epe luzean irauteko aukerak gehituz.
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- Interes geologikoko eremua.
Interes Geologikoko Leku (IGL) gisa identifikatzen da Uzturre mendia, pixka bat iraulitako
kurbadura handiko sinklinala, aldamenetan okertasun leunak dituena, gailurreko kareharri
urgoniarrez eratua eta lurralde horretan erliebe berezia eratzen duena ia 700 m-ko
desnibelarekin Oria haranetik gailurrera. Hori dela eta, mendi-hegalak malkartsuak dira eta
malda handikoak.Bere morfologia goratua geratzen da Oria eta Zelai ibaien higadura-lanari
esker.Kareharriak higagaitzagoak dira, gailurrean malkar pikoak sortzen dituzte eta
behealdean, harri sedimentario bigunagoz osatutakoetan (buztina eta hareharria) forma
leunagoak eratzen dituzte.
Antolamendu-irizpidea deskribatutako balioa aldatu, narriatu edo desagerrarazi dezaketen
jarduketa guztien aurrean kontserbatzea eta babestea da.
- Paisaiaren Babes Eremuak.
EAEko Paisaia Berezi eta Aparten Katalogoaren (PBAK) Aurreproiektuan, Ibarrako lurraldearen
zona handi bat identifikatu da Berrobiko katalogatutako ikus-arroaren (137. arroa) iparraldean
eta ipar-ekialdean kokatutakoa. Arroa paisaia-balio handikotzat jotzen da, paisaia berezi gisa
balioetsitako Berastegiko haranaren behealdea hartzen duelako (Zelai ibaiaren goi-ibarrean
itsas mailatik 390 m-ko garaieran kokatutako depresioa edo kubeta karstiko hondoratua dago,
haran zabal eta lauaren eta balio hidrogeologiko handiko haranaren tipologiarekin).
Dokumentu honek, bestalde, antzeko interesekotzat jotzen du Uzturretik Belabietako leporaino
(Tolosako udal-mugartea) luzatzen den gailurreria, Txaragain (713 m), Zenteno (708 m) eta
Muñazki (698 m) gailurrak hartzen dituena. Ibilbide ia lauko eta ikuspegi politeko ia bi kilometro
dira, eta bi azken gailurrak Ibarrako udal-mugartean daude.
Antolamendu-irizpidea eremu horiek guztiak kontserbatzea eta babestea da, beren paisaiabalioak aldatu edo narriatu ditzaketen jarduketa, erabilera eta prozesu guztien aurrean.
- Onura Publikoko Mendia (OPM).
Ibarrako OPM bakarra, Karaño, Gipuzkoako OPMen Katalogoan jasota dago 2.042.1
zenbakiarekin. 18,4211 Ha-ko azalera du, udalerriaren azalera osoaren % 3,6 eta bere
erabilera nagusia baso-erabilera da. Basoetan nagusi da alertzea, Larix spp, eta, neurri
txikiagoan, pinu intsinea, Pinus radiata.Bertako landaredia, hau da, pagadia, harizti azidofiloa
eta harizti-baso misto atlantikoa duen azalera oso txikia da.
Onura Publikoko Mendiak eta Mendi Babesgarriak Mendiei buruzko 43/2003 Legean definituta
daude eta horien erregulazioa eta kudeaketa Lege horren bitartez eta Gipuzkoako Mendiei
buruzko urriaren 20ko 7/2006 Foru Arauaren bitartez egiten da.
- Ingurumena Hobetzeko, Lehengoratzeko edota Zaharberritzeko Eremuak.
Honako hauek dira garrantzitsuenak:
a)
Zelai ibaiaren ibilgua narriadura-egoeran eta ingurumena aldatutako egoeran dago
udalerriko tartean. Hori dela eta, ingurumen-ikuspegitik hobetzeko jarduketak sustatu behar dira
(ibaiertzeko landarerik gabeko ibaiertzak, kanalizazio gogorrekoak, espezie inbaditzaileen
presentziarekin, gutxi zaindutakoak eta nekazaritza-erabileren errespetu eskasarekin

IBARRAKO HAPO.
-118“1. MEMORIA” dok.
“1.3. INGURUMEN INPAKTUAREN EBALUAZIO BATERATUA – INGURUMEN AZTERKETA ESTRATEGIKOA”
2018ko uztaileko Testu Bategina

ibaiarekiko eta ibaiertzekiko, era guztietako ur-hargune eta -isurketekin, baita simaurra ere
ibilgutik metro gutxira (2015eko apirila) hirigunetik ibaian gora, ibaiaren ibilguaren eta GI-2130
errepidearen arteko zabalgune zolatu estu batean). Egin beharreko jarduketen artean
ingurumen-ikuspegitik lehengoratzea eta hobetzea daude, esaterako, ibaiertzeko espezieen
berroihaneztatzea eta espezie inbaditzaileak ezabatzea, eta baita aldatu eta narriatutako zatiak
lehengoratzea ere elementu natural hori Ibarrako bizitzan eta paisaian txertatzeko
helburuarekin. Ekintza horiek lehentasunezkotzat jotzen dira ingurumen-ikuspegitik duen
narriadura-egoeragatik eta ibaia hirigunean igarotzen den tartea udalerriko hiri-espazio libre
gisa balioesteko interesagatik.
b)
Erreken ur-bazterrak, gehienek galdu egin dutelako berezkoa zuten ibaiertzeko
landaredia (haltzak eta lizarrak batik bat) edo landare-lerro eskas batera murriztuta geratu
direlako.
c)

Harizti azidofilo-baso mistoko zuhaitz gazte edota narriatuen hainbat eremu.

d)

Sastraka-espazio interstizialak eta zuhaitz aloktonoak bertako zuhaitz-masen artean.

e)
Orieta, Maietagoikoa, Elutzun eta Txulone baserrien inguruan, bi horiek Izaskun
inguruan, kokatutako kareharri-azaleratzeak dituzten mendi-hegaleko zonak, eta Larre
Menditarren Zonako beste eremu txiki batzuk (Bizkardoartetxea eta Lizaratzu bordetatik hurbil).
Eremu horiek Trantsizioko Landa Eremutzat jo dira, lurzoru horietan hainbat abeltzaintzaustiapen daudelako, baina kontuan hartu eta tratatu beharreko higadura-arazoak azaltzen dira.
f)
Molpoidoko hego-ekialdean, GI-2130-A errepideko biribilgunetik hurbil, aldatutako eta
narriatutako eremu bat dago. Eremuak askotariko erabilerak ditu, aspaldiko betelan-gune bat
delako, eta zenbait zonatan ingurumen-ikuspegitik hobetu eta lehengoratzeko lanak eskatzen
ditu.
Antolamendu-irizpidea eremu horien ingurumen-baldintzak hobetzea da, egungo egoera
ekologikoki gehiago eboluzionatutako egoeretara bideratuz, eta belardi- edo larre-erabilera
egiten den kasuetan, lurzorua galtzen jarraitu gabe erabilera hori garatu ahal izateko neurriak
sustatzea.
- Akuiferoen Kutsadurarekiko Urrakortasuna duten Eremuak.
EVEren EAEko 1:100.000 eskalako Mapa Hidrologikoko informazioaren arabera, Ibarra
Elduaingo Unitate Hidrogeologikokoa da (Ipar Jabari Hidrogeologikoa), eta Urbeltza izenekoa
da iturburu nagusia (Belauntzako udal-mugartea). Bere mugak Oria ibaiaren (Alegia eta Tolosa)
erdigunetik Aintzerga eta Berastegiko sakonuneetaraino doaz ekialdean, Leizaran ibaiaren
arroarekin egiten du muga iparraldean eta Araxes ibaiaren ezkerraldearekin eta Jaizkugaña
errekarekin hegoaldean. Zentzu hertsian, akuifero karstikoak dira batik bat, baina kuaternarioko
garrantzi handiko akuiferoak ere badaude, Urbeltza akuiferoa birkargatzen laguntzen dutenak
(hein batean material jurasiko eta urganiar iragazkorren gainean garatutako sakonune karstiko
kuaternarioetan daude).
Unitate konplexu horren barruan lau azpiunitate bereizten dira: Urbeltza, Escamas Inferiores,
Otsabio eta Uzturre. Azkenekoaren zatirik handiena Ibarran dago. Uzturreko azpiunitateak
material jurasiko iragazkorrak ditu (kareharri bioklastikoak, kareharriak, karniolak, etab.) eta
horien gainean hainbat akuifero karstiko garatzen dira, batez ere konfinatuak (Amasa,
Guadalupe, Pisuaga) iragazkortasun txikiko materialek (tuparri eta limonitak) bereizten
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dituztenak. Lehen adierazitakoari Zelai ibaiaren uholde-lautadan kokatutako legar, harea, limo
eta buztinezko jalkin detritikoei elkartutako lodiera desberdineko akuifero kuaternarioak
gehitzen zaizkio, sakonune garrantzitsuenak Aintzergan, Berastegin eta Elduainen (Urbeltzako
azpiunitatea) dauden arren.
Horren guztiaren ondorioz, akuiferoen kutsadurarekiko urrakortasun handiko eta oso handiko
gisa kartografiatu behar izan da Ibarrako azalera handi bat.
Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak saihestea eta nekazaritza eta basogintzako jardueren
zaintza kontrolatzea da antolamendu-irizpidea, eta edozein jarduketaren aurrean lur azpiko
urentzako kaltegarriak ez izatea eskatuko da. Zona horietan Nekazaritzako Jardunbide Egokien
Kodea aplikatuko da, ekainaren 7ko 112/2011 Dekretuak onartutakoa.
- Eremu Higagarriak edo Higadura Arriskua dutenak.
Beren litologia- eta erliebe-ezaugarriak kontuan hartuta, higadura-fenomenoak azaltzeko arrisku
handia duten eremuak dira.
Urak eragindako higadura laminarrak, USLE REAL ereduaren arabera kalkulatuta, udalerrian
higadura-prozesu moderatuak, larriak, oso larriak edo muturrekoak izateko arriskua duten
eremu handiak daudela adierazten du. Horrek esan nahi du eremu horietan egokitzapen/maneiu-erabilerak eta -teknikak kontrolatu egin behar direla.
Higadura-arrisku handieneko zonak iparraldean eta ipar-ekialdean daude, batez ere Kaxolats,
Muñazki, Zenteno eta Kaño-tontorra mendi-hegaletan eta Monjatontor inguruko eta Argindegi
auzoko mendi-hegaletan; eta hegoaldean, Molpidoko mendi-hegaletan. Landa-lanak agerian
utzi ditu Orietapeako lerradura batzuk, Izaskungo ibilbideko errepidean gora, Bizkaetxetik hurbil,
eta zehazkiago, ustiapen horren behi-ukuilua dagoen mendi-hegalean.
Eremu horietan, gaur egun dagoen zuhaitzen eta sastraken estalkiari eutsiko zaio, babesteko
eta lehengoratzeko irizpide gisa. Landare-estalki bakanen kasuetan, berriz, estalkia sartu eta
zabaldu egingo da, higadura-gertakariei aurre egiteko funtsezko elementu gisa. Lurzoruaren
egonkortasunari eragiten dioten jarduerak saihestuko dira, eta kontu handiz ibiliko da eremu
horietan egiten diren nekazaritzako eta basozaintzako jardueretan.
- Kutsatuta egon litezkeen lurzoruak dituzten eremuak.
Kutsagarriak izan litezkeen jarduerak edo instalazioak dituzten edo izan dituzten Lurzoruen
Inbentarioari buruzko irailaren 30eko 165/2008 dekretuak ezaugarri horiek dituen partzela
bakarra identifikatu du Ibarran.
2013an egindako Inbentario hori eguneratzeko zirriborroak, EHAAn argitaratu gabe dagoelako
izaera ofizialik izan gabe, udalerri horretan izen hori har dezaketen hainbat partzela jasotzen
ditu, eta horietako gehienak Apatterreka industrialdean daude.
Lurzoruaren kutsadura prebenitu eta zuzentzeko 2015eko ekainaren 25eko 4/2015 Legea bete
behar dute eremu horiek.
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- Uholde-arriskua duten eremuak.
EAEko Barnealdeko Arroen esparruko Uholde Arriskugarritasun eta Arrisku Mapek, Kantauriko
Konfederazio Hidrografikoak (KKH) 2013ko ekainean egindakoek, Uholde Arrisku Potentzial
Esanguratsuko Eremu bat (UAPEE) identifikatu dute ES017-GIP-15-2 Tolosa/Ibarra kodearekin
Zelai ibaia Ibarran igarotzen den tartean.
Zona horrek 1,25 km lineal ditu gutxi gorabehera, eta Tolosarekin muga egiten duen tokitik
Azkue inguruneraino luzatzen da Ibarran barrena, Oria ibaian urak isuri baino lehen.
URAri egindako kontsultek agerian uzten dute UAPEE horri lotutako uholde-arrisku handiena
Tolosako udal-mugartean dagoela, Oria ibaiaren ertzetan.
Hala, horren guztiaren ondorioz erabilgarri dagoen dokumentazio guztiak murriztu egiten ditu
udalerriko arrisku-mailak, batik bat hiri-lurra xede dutenak. Horiek Planeko baldintzatzaile
gainjarri gisa txertatu dira.
Hala, lurzoru urbanizatuan egindako eraldaketa eta berroneratze hiritarreko proposamenak
uholde-gaietan indarrean dagoen arloko araudira egokitzea planteatzen da eta, bereziki,
urtarrilaren 8ko 1/2016 Errege Dekretuak berriki onartutako ekialdeko Kantauriko Plan
Hidrologiko berriaren zehaztapenetara.
- Eremu akustikoak.
“4. Planoak” dokumentuko “IV.2” planoan islatzen dira, eta eremu horietako helburu akustikoak
2012ko urriko Dekretuak xedatzen dituenak dira. Zehazki, hauexek dira (31. artikulua; I.
eranskineko 1. zatiko A taula):

LEHENDIK URBANIZATUTA DAUDEN EREMUEKIN LOTUTAKO KALITATE AKUSTIKOKO
HELBURUAK
URBANIZATUTA DAUDENAK.
ZARATA-INDIZEAK

GUNE AKUSTIKO MOTA

Ld

Le

Ln

A

Bizitegi-erabilerako lurra nagusi duten eremuak

65

65

55

B

Industria-erabilerako lurra nagusi duten lurraldeko eremuak

75

75

65

B

Jolas-

duten

73

73

63

D

C atalean aurreikusitako hirugarren sektoreko erabilera

70

70

65

60

60

50

(1)

(1)

(1)

eta

ikuskizun-erabilerako

lurra

nagusi

lurraldeko eremuak.
desberdina duten lurraldeko eremuak.
E

Osasun-, irakaskuntza- eta kultura-erabilerako lurra nagusi
duten lurraldeko eremuak, kutsadura akustikoaren aurkako
babes berezia eskatzen dutenak

F

Garraio-azpiegituren sistema orokorren edo antzeko beste
ekipamendu batzuen eraginpeko eremua

(1) Eremuaren mugan, helburu akustikoak bat etorriko dira mugakide duen eremuaren zonakatze-tipologiari
dagozkionekin.
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Etorkizuneko hirigintza-garapenei lotutako kalitatezko helburuak, bestalde, aurreko taulan
islatutakoak dira, 5 dB(A) murriztuta.
Arlo horretako zehaztapenak Plan honetako 3. eta 4. eranskinetan zehazten denarekin osatzen
dira.

6.3.- Antolamendurako baldintzak arautzea.
Planak, bestalde, gune eta eremu horietako bakoitzean erabilerak ezartzeko baldintzak
arautzen ditu, beroriei dagozkien Hirigintza Arau Orokorretan.
Urbanizaezin gisa sailkatutako lur-eremu handi horretan Planak izango dituen ondorioak
positiboak izango dira, ingurunea babesten duen eta landa-lurzoruaren natura-, paisaia- eta
produkzio-balioak kontserbatzen laguntzen duen heinean. Aldi berean, ingurumen-ikuspegitik
aldatutako, narriatutako eta hondatutako eremuen lehengoratzea eta ingurumen-hobekuntza
indartu eta sustatzen ditu. Urbanizaziotik babestu egin dira baliabide horiek, baina biztanleek
beroriez gozatzeko aukera dute, balio horien kokagune den lurraldearen balio potentzial
intrintsekoaz jabetzeko beharrezkoa baita horiek ezagutzea, bai eta beroriez gozatzea eta,
modu egoki batean, dagokien balioa ematea ere. Hain zuzen ere, mendi-ibiliak egiteko
ibilbideekin (PR-GI 115, Belabietako ibilbidea), balio geologikoekin, paisaia-balioekin eta beste
balio batzuekin lotutako aisialdiko eta turismoko jarduerak ezartzea sustatuko da.
Ildo horretan, Hiri Antolamenduko Plan Orokor honek landa-ingurunerako gauzatutako
zonakatze- eta garapen-proposamenak lurraldea osorik hartuta egin den analisiaren emaitza
dira, eta abiaburuko ideia hauxe izan da: ingurumen-balioa duten eremuak babestuko eta
kontserbatuko direla bermatzea (intereseko landaredi-masak; ibai-sarea; nekazaritza-,
abeltzaintza- eta baso-erabilerak; balio agrologiko handiko lurzoruak; korridore ekologikoak;
paisaia; interes kulturaleko eremuak; Kareño onura publikoko mendia; faunaren, floraren eta
geologiaren ikuspegitik interesa duten eremuak; eta baita lurzorua bera ere, baliabide ez
berriztagarria den aldetik), ingurumen-arriskuak kontrolatzea (higadura, uholdeak, kutsatuta
egon daitezkeen lurzoruak, biodibertsitatea hondatzea, zarata, etab.), eta bertako elementu eta
balio bereiziei ez eragitea. Aldi berean, denboraren joanak hondatu, degradatu edota kaltetu
dituen eremuen gainean ekintza positiboak abiarazi beharra balioetsi da.
Bestalde, berariaz LAGetan xedatutakoarekin bat etorriz, argi adierazi da lurzoru hiritarrezinean
erabilera autonomoa izango duten etxebizitzak eraikitzea debekatuta dagoela. Hori horrela
izanik ere, sakabanatutako baserrien (herena baino gehiago hutsik) erabilera-baldintzak
arautzen ditu Plan Orokorrak, eta lehendik dauden eraikinetan, eraikin bakoitzean mugatzat bi
etxebizitza ezartzea proposatu da.
Bestalde, ez da identifikatu landa-izaerako herrigune izateko eskatzen diren baldintzak betetzen
dituen kokagunerik, lurzoruari eta hirigintzari buruzko legeriak horretarako aurreikusten
duenarekin bat etorriz.
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Landa-lurzoruaren lur-zatiketak lur-jabetza txikien eredu bati erantzuten diola ikusi da, eta
zatiketa handiagoak egiteko aukerak mugatu ahal izateko neurriak proposatu dira.
Lurzoru hiritarrezinean hirugarren sektoreko erabilerak eta ekipamenduak ezartzeko aukera
ematen du planak, eta Hirigintzako Arau Orokorren bidez arautuko dira, baina horiekin lotuta
egin daitezkeen eraikin eta instalazio berriek nahitaezko Plan Berezia beharko dute.
Azkenik, landa-ingurunean identifikatutako eremuei ingurune hori gurutzatzen duten foru-sareko
errepideei dagozkienak erantsi zaizkiela gaineratu da.
Ez da proposatu udalak dagokion espedientean identifikatu eta arautzen dituen landaerrepideei zona edo eremu maila esleitzea, landa-ingurunearen antolamenduan baldintzatzaile
gainjarri gisa hartuko direla ulertuta; beraz, ez dira inguru horretako oinarrizko egituran txertatu.
Landa-lurzoruan planteatutako proposamen horiek ez dute nekazaritzaren sektorean eragin
negatiborik izango, oro har, ez eta bereziki nekazaritza eta abeltzaintzako nahiz basogintzako
ustiapenetan ere, eta nekazaritza eta ingurumena babestea izango da xedea. Egia esan,
lurzoruaren erabilerak babesteko eta arautzeko kontuan hartu dira baliabide naturalen eta
nekazaritza-baliabideen kalitatea eta hauskortasuna, bai eta zona bakoitzak aurreikusitako
erabilerekiko dituen ingurumen-kalitatea eta harrera-ahalmena.
Horregatik guztiagatik, HAPO honek landa-lurzoruan eta lurzoru hiritarrezinean izan ditzakeen
eragin esanguratsu guztiak POSITIBOAK dira, deskribatutako eta aztertutako ingurumenaldagai guztietan (airea, lurzorua, landaredia, intereseko habitata, fauna, ura, paisaia,
nekazaritza- eta abeltzaintza-ustiapenak, ingurumen alderditik sentiberak diren eremuak,
ingurumen-arriskuak, aisia, etab.) modu onuragarrian eragiten baitute.

7.- Zume, Montes eta Arane eremuetan aztertutako proposamenak.
- ATMOSFERA
Airearen kalitatea. Airearen kalitatea aldatu egingo da obren fasean, partikulen immisio-maila
handitu egingo delako, egin beharreko eraisketen (eraikin bat eta hainbat berotegi) eta lur
azpian aparkalekuen eraikina altxatzeko egin behar den indusketaren ondorioz; eta horri
ibilgailuen zirkulazioa (kamioiak, makineria, etab.) handitzeak ekarriko dituen kutsatzaileak
gehitu behar zaizkio (karbono monoxidoa, nitrogeno oxidoak, anhidrido sulfurosoak, etab.). Era
berean, kokalekuaren ezaugarri topografikoak ez dira sakabanatzearen aldekoak, lurralde hori
bailara estu batean kokatuta baitago, mendiz inguratuta. Horregatik guztiagatik, inpaktua
negatiboa, zuzenekoa, metagarria, epe laburrekoa, aldi baterakoa, itzulgarria, leheneragarria,
agerpen irregularrekoa eta etena izan litekeela uste da, eta moderatu gisa sailkatu da.
Erabilera berriak ezartzeko faseari dagokionez, bereziki bizitegi-izaerako erabilerei, eta espazio
libreen erabilerei dagokienez, gaur egungo egoerarekin alderatuta, ez da balioetsi gehikuntza
esanguratsurik izango dutenik.
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- GEOLOGIA-GEOMORFOLOGIA.
Interes geologikoko eremu edo guneak. Ez dago eraginik.
Erliebe-formak. Eremuaren topografiak ez du aldaketa handirik jasango.
Higadura-prozesuak eta -arriskuak. Ez dira garrantzitsutzat jotzen.
Hondakin-sorkuntza. Obren fasean, hondakinak sortuko dira, eraikinak, berotegiak eta harrizko
hormatxoak eraisteak sortuko dituenak, bai eta bizitegi-eraikin berriak eta lur azpiko
aparkalekuak hartzeko egin behar den obra berriak sortuko dituenak ere. Dena den, hondakin
guztiak (hondakin geldoak, hiri-hondakinak edota, halakorik bada, arriskutsuak, azken hauek
makinen mantentzearekin eta doitzearekin lotutakoak -olio erabiliak, iragazkiak, etab.-) gai
honen inguruan indarrean dagoen legeriari jarraituz kudeatu beharko dira. Horregatik
guztiagatik, leku horietako eragina negatiboa, zeharkakoa, sinergikoa, epe laburrekoa, aldi
baterakoa, itzulgarria eta leheneragarria izango litzatekeela uste da, eta moderatu gisa sailkatu
da.
Erabilera berriak kokatzeko faseari dagokionez, kontuan hartu behar dira etxebizitzetan biziko
diren pertsonek sortuko dituzten hiri-hondakin solidoak. Zentzu horretan, eragina negatiboa,
zeharkakoa, sinergikoa, epe ertain eta luzekoa, iraunkorra, itzulgarria eta leheneragarria izango
litzatekeela uste da, eta bateragarri gisa sailkatuko litzateke.
- AZALEKO HIDROLOGIA
Ibai-ibilgua. Ez da eraginik aurreikusten.
Ibaiertza. Oinezkoentzako pasealekua eta bidegorria, elkarren eta ibaiaren paraleloan joango
dira eta dagoeneko aldatuta dagoen zona batean proiektatu dira, beraz, ez da aurreikusten
eragin esanguratsurik.
Azaleko uraren kalitatea. Obra-fasean litekeena da obretan sortutako suspentsioko solidoak
ugaltzeak Zelai ibaiaren uren kalitateari eragitea. Arrisku handieneko unea berotegien eta
harrizko hormatxoen eraisketarekin eta eraikin berrien sestra azpiko bi solairuen indusketarekin
lotzen da. Gerta litekeen eragin hori negatiboa, zuzenekoa, metagarria, epe laburrekoa, aldi
baterakoa, itzulgarria, lehengoragarria eta etenkakoa izango litzateke eta bateragarritzat jotzen
da.
Ustiapen-fasean ez da aurreikusten eragin esanguratsurik.
Uholde-arriskua murriztea. Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Arriskugarritasun
eta Arrisku Mapek, Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak (KKH) 2013ko abenduan
egindakoek, Uholde Arrisku Potentzial Esanguratsuko Eremu (ARPSI) bat identifikatu dute ES
018-GIP-15-2 kodearekin. Azkue ingurunetik, Ibarrako hirigunean ibaian gora, Tolosako udalmugarteraino iristen da. Horrek esan nahi du Montes eta Arane zatia, barne hartzen duela.
HAPO honek proposatutako antolamenduak arrisku hori murriztu nahi du. Horregatik, eragina
positiboa, zeharkakoa, epe ertainekoa eta iraunkorra izango litzatekeela uste da.
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- HIDROGEOLOGIA.
Akuiferoen birkarga/aldaketa. Eremu horren ezaugarri hidrogeologikoak EzeizaeneaErrekondone, Ibategi eta Zaldune eremuen antzekoak dira. Horregatik, hemen ere eragina
ezezaguntzat jotzen da eta obrak egiteko unean zehaztu beharko da, benetako arrisku-maila
adieraziko duen proiektuan.
- LURZORUAK.
Lurzoru “emankorrak” galtzea edo suntsitzea (lurzoruaren artifizializazioa). Zume, Montes eta
Arane eremuetako lurzoruaren zati bat artifizializatua dago (barne-bideak, zenbait berotegi
bermatuta dauden hormigoizko zoladurak...), baina beste zati garrantzitsu batek baliabide
natural hori galduko du. Baldintza horietako eragina negatiboa, sinergikoa, epe laburrekoa,
iraunkorra, itzulezina, lehengoragarria eta jarraitua izango dela uste da eta moderatu gisa
kalifikatu da.
Ahalmen agrologiko handiko lurrak.Eragina jaso duten lurzoru naturalak III. mota
agrokologikoko lurzoruak dira, ahalmen agrologiko handikoak eta Nekazaritza eta Basogintza
antolatzeko LAPean Balio Estrategiko Handikotzat jotakoak, baina ez Tolosaldeko LZPean.
Ingurumen-faktore horren eragina negatiboa, zuzena, sinplea, epe laburrekoa, iraunkorra,
itzulezina eta lehengoragarria izango dela uste da eta moderatu gisa kalifikatu da.
Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak hartzen dituzten lurzoruak.IHOBEk egin eta irailaren 30eko
165/2008 Dekretuaren bitartez onartutako Lurzorua Kutsa dezaketen Jarduerak dituzten Euskal
Autonomia Erkidegoko Kokapenen Inbentarioaren eta erakunde horrek 2014ko urtarrilean
eguneratutako datu-basearen arabera (inbentarioa eguneratzeko zirriborroa, 2008az geroztiko
aldaketak jasotzen dituena), ezaugarri horiek dituzten hainbat kokapen daude eremu horretan.
- LANDAREDIA
Landaredia ezabatzea.Ez dago eragina jasoko duen ingurumen-balioko landaredirik.
- FAUNA.
Fauna eta konektagarritasun ekologikoa.Mehatxatutako eta babestutako espezierik edo espezie
berezirik ez dagoela, esku-hartzea, hein batean, lurzoru artifizializatuan egingo dela, dagoen
landarediari atxikitako fauna balio baxukoa dela eta antzeko habitatak eremuan bertan edo oso
hurbil daudela kontuan hartuta, ingurumen-aldagai horrek ez luke eragin esanguratsurik
jasango.
- PAISAIA.
Paisaiaren kalitatea. Obra-fasean, jarduketak eragin puntuala izango du paisaian. Negatiboa,
zuzena, sinplea, aldi baterakoa, epe laburrekoa, itzulgarria eta lehengoragarria izango dela uste
da, eta bateragarri gisa kalifikatu da. Erabilera-fasean, bestalde, erabilera berriak hirigunean
erabat txertatu arren, antolamendua, garaierak, birlandaketa, eta abar zainduta, eta eremuaren
zona bat berdegune gisa utzita ere, Ibarrako paisaiaren idiosinkrasiari eragingo diola uste da,
hiri-erabileren artean baratzeak egoteak ematen dion ukitu berezi hori ezaugarri nagusi duenari.
Kasu horretan, eragina beste irtenbideetan baino handiagoa da eremuaren tamainaren
ondorioz. Nolanahi ere, amaierako eragina negatiboa, zuzena, sinplea, iraunkorra, epe
ertainekoa, itzulgarria eta lehengoragarria dela uste da eta moderatu gisa kalifikatu da.
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- BIZTANLERIA
Obren fasean, erabilera berriak (eraisketak, zorupea induskatzea, materiala garraiatzen duten
kamioien sarrera-irteerak, etab.) hartzeko egin beharreko lanek zarata-maila, hautsa,
eragozpenak eta abar areagotzea ekarriko dute, eta inguru horretan bizi den jendeak jasango
ditu kalte horiek, batez ere Euskal Herria eta Ibaigain kaleetan bizi direnek. Haran estu batean
kokatuta egoteak ez du laguntzen bere eragina arintzen eta, horregatik, negatiboa, zuzena, aldi
baterakoa, sinergikoa, epe laburrekoa, etenkakoa/jarraitua, itzulgarria eta lehengoragarria dela
uste da eta moderatu gisa kalifikatu da.
Irtenarazitako biztanleria. Jarduketak ez die pertsonei eragingo.
- INGURUNE EKONOMIKOA
Lurzoruaren nekazaritza-erabilera (nekazaritza-produktibitatearen galera).Proposamenak
aldaketa eragingo du lurzoruaren egungo erabileretan.Nagusi dira nekazaritza-erabilerak, batez
ere plastiko azpiko egituretako baratzeak, sasoiko berdurak eta barazkiak eta baratzeetako
landare txikien haztegiak.Erabilera horiek desagertzen direnean “nekazaritzakoak ez diren”
erabilerek ordeztuko dituzte, esaterako, bizitegi-erabilerek, berdeguneek, bideek eta abar,
ingurune hurbilenean “arrotzak” ez diren erabilerek.
Gipuzkoako Foru Aldundiaren SIGPAC kontsultak adierazten du hainbat partzelak jasoko dutela
eragina. Zumeren kasuan partzela hauek izango lirateke: 619. zenbakiduna (1., 2. eta 3.
barrunbeak), 6.208,7 areako gutxi gorabeherako azalerarekin, eta 747. zenbakiduna (3.
barrunbea), 177,3 areako azalerarekin. Montes eremuan hauek izango lirateke: 1 zenbakidun
partzela (1. barrunbea), 1.030 area inguruko azalerarekin, 2 zenbakidun partzela (1., 2., 3., 4.,
5., 6. eta 7. barrunbeak), 8.134,5 arearekin eta 732 zenbakidun partzela (1. barrunbea), 1.464,4
areako azalerarekin. Araneko ustiapenaren kasuan, 736 partzelan (1., 2., 3. eta 4, barrunbeak)
izango luke eragina, 10.185eko arearekin.
Partzela guztiak 1. poligonokoak dira, eta lur goldagarriko erabilerak dituzte, plastiko azpiko eta
berotegiko landaketak, eta txikia da azalera ez-produktiboa. Horren ondorioz, eragina
negatiboa, zuzena, iraunkorra, epe laburrekoa, itzulezina eta lehengoraezina dela uste da eta
larri gisa kalifikatu da.
Nekazaritza-ustiapena. Landara egindako bisitek agerian uzten dute baratze-joerako
ustiapenak direla, sasoiko berdurak eta barazkiak landatzen dituztenak eta azoketan,
merkatuetan eta ustiapenean bertan merkaturatzen diren landare-haztegiak. Laborantza
horietarako erabiltzen den azaleraren zati garrantzitsu bat berotegietan ustiatzen da, plastiko
azpian, eta beste zati bat aire zabalean.
Jarduketa-proposamenak Arane, Montes eta Zume eremuetako nekazaritza-ustiapenei
eragingo die. Horregatik, Planaren une honetan, eragina negatiboa, zeharkakoa, iraunkorra,
sinplea, itzulgarria, epe laburrekoa eta lehengoragarria izan litekeela uste da eta larri probable
gisa kalifikatu da.
- ESPAZIO LIBREAK ETA ZUZKIDURETARAKOAK.
Espazio librea. HAPOn proposatutako antolamenduak lehengo eraikinei eta eraikin berriei
irekitako espazio libreen erdigunea sortzea ahalbidetuko du. Udalerriak ez du lehendik
herritarrek erabiltzeko eta gozatzeko ezaugarri horiek dituen espaziorik. Horrela, herria ibairantz
irekiko du, elementu natural batez gozatzeko aukera emanaz. Eragin hori positiboa, zuzenekoa,
epe ertainekoa eta iraunkorra izango litzatekeela uste da.
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Ibaiertzeko espazio publikoa. HAPOk proposatutako antolamenduak oinezkoentzako eta
bizikletadunentzako ibaiertzeko pasealekua sortzea ahalbidetuko du zati horretan, lehendik
daudenei edota HAPO honetan egindako proposamenei jarraipena emanaz. Eragin hori
positiboa, zuzenekoa, epe ertainekoa eta iraunkorra izango litzatekeela uste da.
Ekipamendua. Proposatutako antolamenduak herritarrek erabiltzeko ekipamendu publikoko
eraikin bat sortzea ahalbidetuko du. Eragin hori positiboa, zuzenekoa, epe ertainekoa eta
iraunkorra izango litzatekeela uste da.
MUGIKORTASUNA ETA IRISGARRITASUNA.
Aparkalekuak sortzea. Eremurako kalkulatutako eskarirako beharko direnak baino aparkaleku
gehiago sortuko dira udalerriaren mendebaldean barne-mugikortasuna ahalbidetzeko
helburuarekin. Txandakako aparkaleku bat prestatzeko aukera ere aztertu da. Hiriguneko
aparkaleku-premia erreal honi HAPOk ematen dion erantzuna eragin positiboa, zuzenekoa, epe
ertainekoa eta iraunkorra izango litzatekeela uste da.
Hiriguneko irisgarritasuna. Hirigune erdian egindako esku-hartzeak eragin positiboa du hirijarraitutasunean. Mugikortasun jasangarriaren aldeko jarduketa hori eragin positiboa, zuzena,
epe ertainekoa eta iraunkorra dela uste da.
Kanpoko sarbideen azpiegitura. Ezeizaenea-Errekondone eta Ibategi eremuetan azaldutako
arrazoi beraiengatik, ez da aurreikusten eragin esanguratsurik.
- ZERBITZU-AZPIEGITURAK
Zerbitzu-azpiegiturak. Ezeizaenea-Erronkondone eta Ibategi eremuei buruz emandako arrazoi
beraiengatik, ez dira esanguratsutzat jotzen adierazle honen inguruko eraginak.
- INTERES KULTURALEKO ELEMENTUAK
Interes kulturaleko ondasunak. Ez da eraginik aurreikusten.
- HIRIGINTZA-PLANGINTZA
Lurzoruaren hirigintza-sailkapena.Proposatutako jarduketa lurzoru urbanizaezinean egingo da.
Horregatik, birsailkatu egin beharko da HAPOren berrikuspen honetan, erabilera berriak hartu
ahal izateko. Planaren eragina osagai honekiko negatiboa, zuzena, sinplea, iraunkorra, epe
laburrekoa, itzulezina eta lehengoragarria izango litzateke eta bateragarri gisa sailkatzen da.
Ondoren azalduko Zume, Montes eta Arane eremuetan esku hartzeko irtenbidearen ingurumeneraginak identifikatu eta balioesteko matrizea.
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ZUME, MONTES ETA ARANE EREMUETAN ESKU HARTZEKO IRTENBIDEAREN INGURUMEN-ERAGINAK
IDENTIFIKATU ETA BALIOESTEKO MATRIZEA.
ZUME, MONTES

BIOTIKOA

INGURUNE

INGURUNE GELDOA

eta ARANE

INGURUNEA
SOZIEKONOMIKOA

I. PERTZEP.

OBRA
AURRETIK
(1)

NEURRIRIK GABE (2)

NEURRIEKIN (2)

OBRA F./ USTIAPEN F.

OBRA F./ USTIAPEN F.

Airearen kalitatea

___

M / ___

C / ___

Interes geologikoko
eremua eta/edo puntua

___

___

___

Erliebearen formak

___

___

___

Higadura-prozesuak eta
-arriskuak

___

___

___

Hondakin-sorkuntza

___

M/C

C / ___

Ibai-ibilgua

___

___

___

Ibai-ertza

___

___ / ___

___ / POSITIBOA

Gainazaleko uraren
kalitatea

___

C / ___

___ / ___

Uholde-arriskua
murriztea

___

___ / ___

___ / POSITIBOA

Akuiferoen
birkarga/alterazioa

___

Ezezaguna

Ezezaguna

Lurzoru "emankorren"
galera

___

M / ___

C / ___

Ahalmen agrologiko
handiko lurrak.

___

M / ___

C / ___

Kutsagarriak izan
litezkeen jarduerak
dituzten lurrak

___

___

___

Landaredia ezabatzea

___

___

___

Fauna eta
konektagarritasun
ekologikoa

___

___

___

Paisaiaren kalitatea

___

M/M

M/M

Soinu-mailaren,
hautsaren eta abarren
eragina biztanlerian

___

M / ___

C / ___

Biztanleria kanporatua

___

___

___

Lurzoruaren
nekazaritza-erabilera
Nekaz.-ekoizp. galera

___

S / ___

C / ___
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Nekazaritza-ustiapena

___

S / ___

C / ___

Espazio librea

___

___ / ___

___ / POSITIBOA

Ibai-ertzeko eremu
publikoa

___

___ / ___

___ / POSITIBOA

Ekipamendua

___

___

___

Aparkalekuak

___

___ / ___

___ / POSITIBOA

Hiriguneko
irisgarritasuna

___

___ / ___

___ / POSITIBOA

Sarrerako kanpoko
bide-azpiegitura

___

___

___

Zerbitzu-azpiegiturak

___

___

___

Interes kulturaleko
ondasunak

___

___ / ___

___

C

___

___

Lurzoruaren hirigintzasailkapena

(1) Plangintza-dokumentu honi behin betiko onespena emateko unean. (2) Neurri babesleak eta/edo zuzentzaileak
B = Bateragarria; M = Moderatua eta L = Larria
POSITIBOA = Eragin onuragarri edo positiboa. ___ Eraginik gabea edo plangintzan garrantzirik ez duena.

IBARRAKO HAPO.
-129“1. MEMORIA” dok.
“1.3. INGURUMEN INPAKTUAREN EBALUAZIO BATERATUA – INGURUMEN AZTERKETA ESTRATEGIKOA”
2018ko uztaileko Testu Bategina

8.- Planaren eragin globala.
Lurralde osoa eta aurreikusitako helburuak kontuan hartuta ingurumen-eraginak sortuko
dituzten ekintzak banan-banan aztertu eta balioetsi ondoren, HAPO honetako proposamenen
garapenak Ibarrako udalerrian sortuko duen eragin globala guztiz BATERAGARRIA da
(ingurumenari gutxi edo oso gutxi eragiten dio), eta, are gehiago, ONURAGARRIA izango da,
kasu askotan.
Nabarmentzekoa da saihesbidearen proposamenak ingurunean nolabaiteko eragina izango duen
arren, hiriguneko ingurumen-kalitatean izango dituen eraginak oso positiboak izango direla.

X.-

PLANA APLIKATZEAK INGURUMENEAN IZAN DEZAKEEN EDOZEIN ONDORIO
NEGATIBO GARRANTZITSU PREBENITZEKO, MURRIZTEKO ETA, AHAL DEN
HEINEAN, KONPENTSATZEKO NEURRIEN PROPOSAMENA, KLIMA-ALDAKETAN
DUEN ERAGINA ARINTZEA XEDE DUTENAK BARNE.

Lehenik eta behin esan behar da Planeko proposamenek eragin positiboak ahalbidetzen
dituztela ingurumenean, beste inpaktu batzuk baztertu gabe.
Hala, Zelai ibaiaren ertzetan oinezkoentzako eta bizikletadunentzako ibilbideak eta egonlekuak
antolatzeko egiten diren proposamenetan, Ibarrako eskalatik haratago doan eskemari
jarraipena emanaz, ingurumen-hobekuntza garrantzitsua ahalbidetzen dute, Ibarrako eta
Tolosako hiriguneen multzoarentzat, gutxienez.
Horrela, mugikortasun-arloan egiten diren proposamenek eta, bereziki, Apatterreka eta
Bentazar arteko saihesbidearen obra-amaieraren aurreikuspenak eta oinezkoentzako eta
bizikletadunentzako ibilbideen antolamenduak, aukera ematen dute airearen kalitatea
hobetzeko eta zarataren inpaktua murrizteko Ibarrako hirigunean. Gainera, oinezkoen
segurtasuna areagotu eta herritarren mugikortasuna errazten dute, batez ere gazteenena.
Halaber, gaur egun indarrean dagoen plangintzako industria-lurzoruaren azaleraren
aurreikuspena murrizteari buruz hartutako neurriak gaineratu behar dira, baina tokiko eta
eskualdeko premiei erantzun egokia emanaz.
Bestalde, askotarikoak dira Plana aplikatzeak ingurumenean izan ditzakeen eragin negatiboak
prebenitzeko proposatzen diren neurriak; adibidez, aipaturiko saihesbiderako planteatzen den
trazatuaren zati handi bat ezpondan egingo da, zarataren eragina minimizatzeko xedez;
proposatutako garapen berriak, bestalde, urrundu egingo dira Zelai ibaitik eta sestra egokietan
kokatuko dira uholde-arriskua minimizatzeko aplikatu beharreko araudiaren arabera. Ildo beretik,
industria-garapenen kokapena Apatterreka eremura bideratuta dago. Horrela, erabilerabateraezintasunak saihesten dira.
Halaber, askotarikoak dira Plana aplikatzearen ondorioz ingurumenean izan daitekeen edozein
eragin negatibo garrantzitsu murrizteko proposatutako neurriak. Hala, industria-jarduerak
bizitegietatik urruntzeak sortzen duen inpaktua murrizteko, lehen aipaturiko helburuari
erantzuna emateko, Planak bidegorri bat antolatzea proposatzen du, malda egokiak dituena eta
Ibarrako hirigunea eta, horren ondorioz, Tolosako hirigunea eta Oria ibarraren jarraipena
Apatterrekarekin lotzen dituena. Ildo beretik, saihesbidea egikaritzeari dagokionez, Planeko
zaratari buruzko azterketan proposatzen da hainbat zonatan zuhaitzak landatzea eta pantaila
akustikoak jartzea, bereziki eskola-eremutik eta Azkue auzotik hurbil igarotzen den tokian.
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Eta askotarikoak dira Plan Orokorrean proposatzen diren neurriak, ahal den heinean, hura
egikaritzearen ondorioz ingurumenean izan daitekeen edozein eragin negatibo konpentsatzeko.
Hala, lurzoru berriak –bakarren bat nekazaritza-balio handikoa- okupatzeko egiten den
planteamenduak, azalera txikia duten arren, nekazaritza-arloko ebaluazioaren testuinguruan
planteatutako neurriekin konpentsatzen da.
Horren guztiaren arabera, Planaren xedea da Ibarrako ingurumen- eta hiri-kalitatea hobetzea eta,
gainera, etorkizuneko udal-proiektu horrek klima-aldaketaren gaineko eragina arintzeko aukera
ematea. Horretarako, lehen iragarritako neurri ugari hartuko dira eta horiei beste batzuk
gaineratuko zaizkie, neurri handi batean Plan Orokorraren osagarriak direnak, esaterako,
garraio publikoa eta energia-efizientzia hobetzea. Udala bi ildo horietan ari da lanean. Alde
batetik, Izaskunera, Orietapeara eta Apatterreka poligonora joateko zerbitzua eskainiko duten
autobus-lineak ezarriz; eta bestetik, argiteria publikoan eta eraikuntzan efizientzia handiagoa
lortzea aztertuz. Horretarako, indarreko araudia bete beharko du, bai garapen berrietan eta bai
finkatutako eraikinak birgaitzean.
Arlo hiritarrean, eta bereziki esku artean dugun eskalan, oinezkoen eta bizikletadunen
mugikortasunaren aldeko eta garraio publiko on baten aldeko apustua, ondare eraikiaren
finkapenarekin eta birgaitzearekin, energia-efizientziako neurriak sartuz egindako zabaltze
haztatuarekin eta ekonomia-ereduaren mundu osoko aldaketarekin eta energia berrien aldeko
apustuarekin batera, gakoak dira klima-aldaketa ekiditeko.
HAPO hau berrikusteko prozesuaren hasiera-hasieratik, kontuan hartu da ingurumen-aldagaia,
eta garapen berrietarako jada aldatuta dauden eta ingurumen-balio txikiena duten eremuak
proposatu dira, bai eta bateragarrienak direnak ere; edota ingurumenaren ikuspegitik babestu,
kontserbatu eta berreskuratu behar diren ingurumen-eremuak eta -balioak identifikatu dira;
beraz, HAPO honen baterako eragin negatiboa oso txikia eta bateragarria da udalerriarentzat.
Hori horrela da, plangintzak eragin negatiboak soilik ez dituela sortuko ulertzen baita, nahiz eta
batzuetan horixe pentsatuko zen; are gehiago, abiapuntutzat definitutako helburuen arabera,
planaren denbora-mugan udalerria bere osotasunean ahalik eta iraunkorrena izateko
onuragarriak izan daitezkeen eraginak sustatu ahal izango dira eta sustatu beharko dira.
Dena den, HAPO honen edukia betetzeko, dagozkien Hirigintza eta Eraikuntza Proiektuak
idatziko dira bereziki, eta, zehatzago, Hirigintzako Garapen Planak idatziko dira; eta, azkenik,
horiek egikaritzeko lanekin gauzatuko dira. Horrek guztiak HAPO honek planteatutako
jarduketek edo proposamenek ingurumenean izan ditzaketen eragin negatiboak saihesteko,
murrizteko edo zuzentzeko hemen jasotzen diren prebentzio-neurri edo neurri zuzentzaileak
hartzea eskatzen du. Halaber, egokitzat jo da jardunbide egokietarako neurri batzuk hartzea,
jatorriko eragin arinak murrizteko edo kentzeko aplika daitezkeenak, hain zuzen. Eta hori
guztia, Apatterrekako eskualdeko Industrialdearen bigarren fasea garatzeko Ibarrako Arau
Subsidiarioen bigarren aldaketa puntualeko Ingurumen Txosten Estrategikoan, 2015eko
maiatzaren 11koan jasotako neurriak, oharrak eta aholkuak kontuan hartuta.
Neurri horiek, era berean, udalerriko herritarren bizi-kalitatean eta osasunean eragingo dute.
Airearen kalitatea eta soinu-ingurunea babesteko irizpideak
- Proiektuaren eta obren mailan, hautsa eta kea sortuko dituzten iturriak kontrolatzeko neurriak
aurreikusiko dira (ureztatzea, xurgatzeko gailuak, pilatutako materialak edota kamioietan
garraiatutakoak estaltzea, zulaketarako ekipamendu modernoak, etab.), bai eta zarata
kontrolatzeko neurriak ere (ekipamendu eraginkorrak, soinu maila txikikoak eta egoera onean
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daudenak, ordutegia arautzea, etab.); era berean, zirkulazioa kontrolatuko da, bereziki eraistelanetan (hainbat proposamen), indusketetan, lurrak mugitzerakoan, materialen zamalanetan eta
garraioan, dagokion araudia betetzeaz gain (524/2006 Errege Dekretua, apirilaren 28koa,
zenbait makina aire zabalean erabiltzearen ondoriozingurunean sortzen diren soinu-emisioak
arautzen dituena, etab.).
- Errekuntza-motorrekin lotutako kutsatzaileen kontrola lan-eskala honetatik kanpo dagoen
politika bati dagokio, baina HAPO honek irisgarritasun eta mugikortasun iraunkorrarekin lotuta
proposatu dituen neurri batzuek airearen kalitatearen eta zarataren murrizketan alde jokatuko
dute, hala nola abiadura kontrolatzeak, garraio publikoaren eta bizikletaren erabilera
sustatzeak, bideak berrantolatzeak, loturak hobetzeak eta abarrek.
- Udalerri honetako hirigintza-plangintzak kontuan izan behar ditu Zaratari eta bere garapenaraudiari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legean eta EAEko kutsadura akustikoari buruzko
urriaren 16ko 213/2012 Dekretuan xedatutako eremu akustikoei aplikatu beharreko kalitate
akustikoaren helburuak eta, zehazki, eremu akustiko desberdinen mugapena 213/2012
Dekretuan xedatutakoaren arabera, lurzoruaren erabilera nagusiari eta foku igorle desberdinen
eremu akustikoentzako eta igorpen-mugentzako ezarritako kalitate akustikoaren helburuei
erreparatuz.Aipaturiko dekretuko III. tituluari dagokionez, lehendik dauden eremu
urbanizatuetan eta gero izango direnetan aplika daitezkeen zarataren inguruko kalitate
akustikoaren helburuek (KAH) ez dute gainditu behar Dekretu horretako I. Eranskineko 1.
Zatiko A taulan ezarritako balioa.
Bestalde, etxebizitzetarako eta bizitegi-, ospitale-, hezkuntza- edo kultura-erabileretarako
eraikinen barnean aplika daitezkeen KAH I. Eranskineko 1. Zatiko B tauletan xehatutakoak dira.
Arestian aipatutako guztiaren arabera, HAPO honetan aurreikusitako garapenetatik eratorritako
Urbanizazio eta Eraikuntza Proiektu guztiek kontuan izan beharko dituzte eremu akustiko
desberdinei aplikatu beharreko kalitate akustikoen helburuak. Halaber, lurzoruaren erabilera
xehatuak ezarriko dituzten hirigintza-planak (Plan Bereziak) izapidetu behar direla eta, eremu
akustikoen mugapena egingo da.Halaber, lurzoruaren erabileretan aldaketak eragiten dituzten
plangintza orokorraren aldaketa, berrikuspen eta egokitzapenek udalerriaren zonakatze
akustikoa berrikustea eskatuko dute.
Hori guztia, bestalde, Plan Orokorraren testuinguruan egindako eta bere Memoriako 3. eta 4.
Eranskinetan jasotako zarata-arloko azterketen arabera egingo da. Azterketa horietatik neurri
bereziak hartzeko premia ondorioztatzen da.
- Saihesbidearen trazatua eta ustiatzen hasi arterainoko ondorengo obrak egiteko proiektua
dela eta, babes-neurriak garatzeko premia zehaztuko da, esaterako, pantaila akustiko
xurgatzaileak edo beste batzuk (abiadura murriztea, zarata gutxiago egiten duten zoruak,
zuhaitzak landatzea, etab.). Une honetan jasota dago eskola-inguruneak eta Azkue auzoak
merezi duten arreta berezia.
- Egungo eta etorkizuneko jarduera ekonomikoek udal-ordenantzak eta -araudiak bete beharko
dituzte, bai eta ingurumenaren arloko araudi espezifikoa ere (ez bakarrik aireari dagokiona,
baita zaratari, urari, hondakinei eta abarri dagozkienak ere).
Hondakinak zuzen kudeatzeko irizpideak.
- Obra-fasean hondakin solidoak pilatzeko eremu espezifikoak definituko dira.
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- Obren fasean nahiz erabilera berriak ezartzeko fasean, askotariko izaera duten hondakinak
sortuko dira (hondakin geldoak, hiri-hondakinak, arriskutsuak, etab.), eta gai horren inguruan
indarrean dagoen legeriari jarraituz kudeatu beharko dira.
- Planean planteatu diren proposamenak zer motatakoak diren kontuan hartuta, azpimarratu
beharra dago eraisketetatik, eraikuntzetatik eta eraikinak berritzeko edo leheneratzeko lanetatik
sortutako hondakinak zuzen kudeatu beharra dagoela; aurrez hondakinak motaren arabera
sailkatu eta bereiziko dira, bereziki arriskutsuak eta toxikoak direnak behar bezala etiketatuz;
azken horiek olanetan ondo-ondo bilduta edo edukiontzietan, paletetan edo ontzi egokietan
sartuta kenduko dira, garraiatzerakoan jariorik gerta ez dadin. Xede horretarako izendatutako
eremuetan utziko dira, aterpean eta behar bezala irazgaiztuta, eta horien gaikako bilketa egingo
dela eta baimendutako hondakin-kudeatzaileei entregatuko zaiela bermatuko da. Ez dira
nahasiko mota desberdinetako hondakinak; garraiatu beharreko lekuaren arabera sailkatuko
dira (berriztatzera edo hondakindegira), eta bidaia bakoitzean kargatuko diren bolumenak
doituz garraiatzeko moduak optimizatuko dira. Dena den, eraikuntza- eta eraiste-hondakinen
sorkuntza eta kudeaketa 11/2012 Dekretuak, ekainaren 26koak, jasotakoa betez egingo da.
- Garapen-proiektuetan ahalegin berezia egingo da lurren balantzea ahalik eta orekatuena izan
dadin, ildo horretatik eremutik kanpo utzi beharreko soberakin esanguratsurik eragin ez dezan
eta mailegu handien beharrik ere izan ez dadin.Edozein kasutan ere, sor daitezkeen lursoberakinak 49/2009 DEKRETUAk, otsailaren 24koak, hondakinak hondakindegietan
biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duenak, ezarritakoaren arabera
kudeatuko dira, ingurumen aldetik sentiberak diren eremuei eragitea saihestuz (3/1998
Legearen 51. artikulua, II. kapitulua). Aipamen berezia merezi dute saihesbideko obrek.
Horretarako jakineko leku batzuk bilatu beharko dira lur-isuriak egiteko.
Ibai-sistemak babesteko irizpideak, azaleko eta lur azpiko uren kalitatea eta uholdearriskua barne hartuta.
-Pasoko zortasun-eremuak aldi baterako eta etengabe okupatzea eta uraren ibilgua aldatzen
duten edo ibaiertzeko eremuei edo ibaiertzeko intereseko landarediari eragiten dioten
jarduketak saihestuko dira, bai eta makineriaren joan-etorria ere ibaien eta erreken ibilguetan;
horretarako, gaur egun dauden pasoko eremuak erabiliko dira. Ustekabean gerta daitekeen
edozein aldaketak berehala leheneratu beharra ekarriko du.
- Udalerriko ibai-sare osoaren ertzak ingurumenaren aldetik hobetzeko eta leheneratzeko
jarduketak sustatuko dira, bereziki, Zelai ibaiaren ertzen kasuan, oso hondatuta baitaude;
ibaiertzeko espezieak sartuko dira, espezie inbaditzaileak kenduko dira eta ibaiertzak
ingurumenaren aldetik leheneratu edota hobetu egingo dira, faunaren zeharkako nahiz
luzetarako iragazkortasuna sustatzeko.
- Ibategin oinezkoentzako pasabidea jartzeko proposamena jabari hidrauliko publikoari ez
eragiteko irizpidearekin gauzatuko da, ibaian tarteko estribu eta pilarerik jarri gabe, Zelai ibaia
eta Okobio erreka zeharkatzeko aurreikusitako akueduktuaren kasuan bezala.
- Zelai ibaiaren ertzetako azalera leheneratzeko jarduketa guztiak oinezkoentzako eta
bizikletadunentzako ibilbideen eta egoteko guneen (Beheko bideIbategi, Zaldune, etab.)
antolamenduarekin sustatzea, Ibarrako eskalatik haratago doan eskema bati jarraipena emanaz
eta Ibarra eta Tolosako hiriguneetan ingurumenaren hobekuntza nabarmena ahalbidetuz.
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- Uholde-arriskua murrizteko behar diren neurriak ezarriko dira.Modu berezian, UAPEEan
(Ibategi, Zaldune) kokatutako garapen berriak Zelai ibaiaren ertzetatik urruntzea eta xede
horretarako egokiak diren sestretan kokatzea proposatzen du Planak, aipaturiko arriskua
minimizatzeko helburuarekin.
- HAPO hau indarrean dagoen bitartean oraindik gelditzen diren ertz natural urri horietan
uholde-arriskua kontrolatzeko egin daitekeen edozein obra ingeniaritza biologikoko teknika
bigunak lehenesten dituzten neurriak hartuz egingo da.
-Zelai ibaiaren ibilguaren inguruan kokatuta dauden garapen berriekin lotutako obrak kontuz
egin beharko dira, ibaitik gertu daudelako, eta ezinbestekoa izango da dagozkien proiektuetan
eragina saihesteko edo murrizteko beharrezko neurriak jasotzea.Modu berezian, honako hauek
kontrolatu behar dira:
a) Lehendik dauden eraikinen edo egituren eraispenak kontu handiz egingo dira, baliabide
eta teknika zehatzak erabiliz, ibai-ohea eraitsitako materialarekin kutsa ez dadin
(Ibategi, Zaldune).
b) Hala xedatutako guneetan uholde-arriskua murrizteko neurriak hartzen badira, jada oso
hondatuta dauden ibilguari eta ibaiertzei ahalik eta gutxien eragin diezaieten ahalegin
berezia egingo da, eta bioingeniaritzako tekniken bidez eta bertako espezieak landatuta
edota abiapuntuko egoera kontuan hartuta beste neurri positiboren baten bidez ertzak
zati batean leheneratzeko aukera ere kontuan hartuko da, horrela egin badaiteke.
c) Ibaiaren inguruko eremuetan indusketak egin behar direla aurreikusten denean, hartu
beharreko neurriak hartuko dira, egon daitezkeen baliabide hidrikoak kontrolatu ahal
izateko (zundaketa edo kata, etab.).Akuiferoak egonez gero, obrako kota baxueneko
elementua maila freatikoa baino gutxienez 1,5 m gorago egotea komeni da.
- Lur-erauzketetako, hondeaketetako, ezpondetako, betelanetako eta abarretako lurrak uribilguetara erortzea saihesteko behar diren baliabideak erabiliko dira obra-fasean.Drainatzesarera ahalik eta partikula xehe gutxien joateko eta solidoak eramateko arriskua ekiditeko,
jalkin-hesiak instalatzea (behin-behineko obrak) eta erreka posibleen edo etenkako ibilguen
jarraipena egitea aztertuko da.Garrantzitsua da disolbaturiko solidoak ibai-ibilguetara ez iristea
eta, hori gertatzen bada, ahalik eta solido- eta mantenugai-eduki txikienarekin iristea.Drainatzesarera ahalik eta partikula xehe gutxien joateko, ura bideratzeko gailuak eta jalkinei eusteko
sistemak antolatuko dira, obren ondorioz kutsatutako urak jasotzeko.
- Ezpondetan eta lur naturalaren eta betelanen elkarguneetan doazen isurketa-urak bildu eta
bideratu behar dira eta, horrela, isurketa-sistema berriak sortzearen ondoriozko ur-higadura ere
saihestuko da. Arreta berezia jarri nahi da saihesbidearen obrak egiten direnean jariatzeen
ondoriozko urak kontrolatzeko orduan.
- Makineriek guztiz iragazgaiztutako plataformak izango dituzte, eta, halaber, hondakinak
biltzeko sistemak izango dituzte; ibilgailuak erregaiz hornitzeko, olioa aldatzeko eta
bestelakoetarako, plataforma horiek erabiliko dira. Beste instalazio lagungarri batzuek azaleko
drainatze-sistema izango dute, gertatzen den edozein isurketa dekantazio-baltsetara bideratuko
dutena lurzoruan iragazi baino lehen. Makinek eta behin-behineko instalazioek natura- eta
fauna-interes handieneko eremuetatik eta ur-ibilguetatik urrunduta egon behar dute.
- Ibai-ibilguen ondoko lur azpiko azpiegitura linealen kasuan (kolektoreak, ur-hodiak, gasbideak,
telekomunikazio-sareak, etab.), EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko LAPean
ezarritako atzerapen-erregimena aplikatuko da, eta udalerriko azpiegitura lineal orokorrekin
behar bezala lotuko dira.
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Saneamendu-sarea eta euri-urena bereizita egongo dira.Hondakin-urak hodi-biltzaile
orokorretara joango dira, gero HUAra bideratzeko.Hondakin toxikodun ur industrialek bilketaedota tratamendu-sistema espezifikoak izan behar dituzte (oliodun hondakin-uren eta abarren
kontrola).Kolektore orokorren sarera ezingo da isurketa toxikorik egin.
- Lurzoru urbanizaezinean, ur zikinen sarearekin lotu ezin denez, ura arazteko sistema
autonomoak ezarriko dira, eraikuntzetarako eta nekazaritza- eta abeltzaintza-jardueretarako,
eta ez da eraikuntza-lizentziarik emango arazketa-sistema horiek ongi funtzionatzen dutela
bermatu arte.
- Nekazaritza-jarduerei dagokienez, arreta berezia jarri beharko dute tratamendu herbizida eta
fitosanitarioen erabileran eta aplikazioan edo ongarritzerakoan, baliabide hidrikoak eta oro har
ingurumena kutsatzeko moduko dosiak saihestuz eta nekazaritza- eta abeltzaintza-jarduerek
sortzen dituzten hondakinak kontrolatuz (txiza, simaurra, fitosanitarioak, etab.); horretarako,
Nekazaritza-lanetan Egoki Jarduteko Kodean (Eusko Jaurlaritzaren 112/2011 Dekretua,
ekainaren 7koa) eta abeltzaintza-ustiapenen arau teknikoak, higieniko-sanitarioak eta
ingurumenekoak xedatzen dituen 515/2009 Dekretuan, irailaren 22koan, jasotako irizpideei
jarraitzea komeni da; bai eta jarduerako lizentzia eskuratzetik salbuetsitako jardueren zerrenda
finkatzen duen 165/1999 Dekretuan, martxoaren 9koan, jasotako irizpideei jarraitzea ere.
- Nekazaritza-erabileraren kontrola, bereziki Zelai ibaiaren ibarreko lurzoruetan. Landa-bisitek
agerian utzi dute hainbat nekazaritza-ustiapenek gehiago zaindu beharko luketela kontu hori.
- Jabari hidrauliko publikoari eragiten dioten plangintza-berrikuspen honen ondoriozko
jarduketek Eusko Jaurlaritzako Uren Zuzendaritzaren administrazio-baimena beharko dute,
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Ingurumeneko Lurralde Bulegoaren bitartez izapidetuko dena.
Lurzorua babesteko irizpideak, kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak eta higaduraarriskua barnean hartuta.
- Obrek eragindako azalera zedarriztatuko da, beharrezkoari baino lur-eremu gehiagori ez
eragiteko, eta neurri horrek bertan dauden beste ingurumen-balio batzuk babesteko aukera ere
emango du; eragindako lur-eremua, ahal den neurrian, erabilera berria izango duen plataformak
hartuko duen azalerara mugatuko da, edo, hala dagokionean, lurzoruak geruza emankorra
galduta zuen inguruko eremuetara. Garrantzitsua da ertzetako lurrak trinkotzea saihestea, eta,
horretarako, lur horiei ez eragitea da egokiena.
- Lehentasuna emango zaio lehendik dauden errepideak eta bideak erabiltzeari, eta obrek
eragiten dietenak konpondu egingo dira.
- Ustekaberen batengatik, instalazio osagarriak kokatzeagatik eta abarrengatik esku-hartzearen
edo jarduketaren eremu perimetraletik kanpo dagoen lurzoruak eraginik izaten badu,
berregokitu egingo da.
- Obrak hartuko duen azaleran edota elementu osagarriek hartuko dutenean dagoen landarelurren goiko geruza kenduko da, eta xede horretarako aurreikusitako inguru batean bilduko dira
horrelakoak; toki horretan pilatuta dauden bitartean, behar bezala zainduko dira, aurrerago,
eragindako eremuko lurra leheneratzeko eta berriz ere landarez hornitzeko erabili ahal izateko.
Geruzak ez nahasteko ahalegina egingo da, geruza emankorrenen propietateak barreia ez
daitezen.Landare-lurren soberakinik badago, plan honetako beste proposamen batzuetan edo
degradatutako eremuak leheneratzeko erabiliko da.
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- Mendi-hegalen sisteman eragiten duten jarduketetan (saihesbide-proposamena eta
Malkorrenea-Eskuzarre), landare-lurra babestuko da, lurzoruan botatzen denetik erein arte, eta
aldatu gabeko lurretatik lur-erauzketetaranzko eta plataformatik ezpondetarainoko jariatzeak
modu berezian zainduko dira.
- Saihesbidearen kasuan, landare-lurraren geruza bat gehitu beharko da eta, horretarako,
kontuan izango da batez besteko lodierak 30 cm-koa izan behar duela eta tratatu beharreko
gainazala berroneratu behar diren elementu iraunkorrek eta aldi baterakoek (bideak, bilketaeremuak, behin-behineko instalazioak, etab.) okupatutako lubeta, lur-erauzketa eta gainazalek
eratzen dutela. Landare-lurra da hondeaketatik ateratako materiala, belar-estaldura iraunkorra
(gutxienez ereiteko eta ereite hidraulikoko ohiko tekniken bitartez) ezartzeko aukera ematen
duen osaera fisiko-kimiko eta granulometrikoa duena eta birkolonizatze naturala egiteko aukera
ematen duena. Ezaugarri fisiko-kimiko eta granulometriko egokiak ez dituzten materialak atzera
botako dira.
Benetako premiei aurre egiteko nahikoa landare-lur ez izanez gero, eskura dauden baliabideen
banaketa proposatuko da honako hauei lehentasuna emanda: gehien ikusten diren ezpondak,
ibai-ibilguen eta haran-hondoen inguruko eremuak, loretokiz hornitutako eremuak (hiriguneak
eta hiri-inguruneak) eta fauna-igarobideen inguruak.
- Ezpondak lekuko geotekniaren, segurtasunaren eta paisaiaren arabera diseinatuko
dira.Lubakian babestea ekiditeko eta landare-geruza berriro sortzea errazteko, lur-erauzketa
eta lubakietako aldapa, ahal izanez gero eta teknikoki bideragarria izanez gero, 3H-2V baino
gutxiagokoa izango da.Aldapa handiagoko ezpondak justifikatuta egongo lirateke ingurumenikuspegitik lurzoruaren okupazio txikiagoak inpaktu txikiagoa eragiten duenean.Ezpondak egin
ahala landareztatzea ere komeni da higadura ekiditeko, bai eta ezponden gehiegizko fintzea
ekiditea ere, higadura-arrazoiengatik, horrek landareen kolonizazioa eragozten duelako eta
gainazal oso leunek kontraste handiegia egiten dutelako ezponda naturalekin. Saihesbidearen
proposamenean bereziki kontuan hartzeko neurria da hori.
- Eremu higagarrietan edo higadura-arriskua dutenetan, ahal izanez gero, ez da lur-erauzketarik
egingo, ez dira gainazaleko eta gainazal azpiko drainatze-sareak aldatuko eta ez da landaredia
desagertzen utziko eta, gainera, zuhaitzik gabeko eremuak berroihaneztatuko dira eta
abeltzaintza-erabilera helburu hori lortzeko baldintzapean jarriko da. Ibarran malda eta
higadura-arriskua duten eremu asko daude, eta, beraz, komenigarria da lurzorua modu egokian
erabiltzea eta lurzorua leheneratzeko eta mantentzeko teknika eta praktika iraunkorrak behar
bezala erabiltzea (hesiak, zuhaitzak edo sastrakak haizearen norabidearekiko eta lurraren
aldaparekiko zeharka jarrita, harrizko hesiak, eremu sentikorrenetan gehiegizko larreratzea eta
batik bat ahuntz edo ardiak kontrolatzea, basoberritzea, etab.).
- Basogintza, proposatutako eremuetan, baso babesleak haztera bideratuko da, baliabide
edafikoen kontserbazioa bermatzeko, eta poliki hazten diren zuhaitzak ezartzea sustatuko da,
eta belar-sastraken garbitze estentsiboak eta lur-mugimenduak ahalik eta gehien mugatuko
dira. Eskuz landatzeari lehentasuna emango zaio makinaz landatzearen eta mozte-metodo
progresiboen aurrean, hala nola, ondoz-ondoko bakanketa edo bakantzeari arraseko
mozketaren aurrean; hori guztia, baimenak emateko unean gai horren inguruan eskumena
duen agintaritzak ezartzen duena baztertu gabe.
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- Baso-erabilerako eremuetan, hobe da % 50tik gorako maldetan poliki hazten diren
espezieekin basoberritzea (baso-erabilera babeslea), lurzorua babesteaz gain, paisaiaren
aniztasuna sustatu eta indartuko baitu horrek.
- Baso-erabileraren ustiapen iraunkorra indartuko da (pista berrien irekiera kontrolatu, inguruko
lursailetako mozketak bateratu, ahal izanez gero euri gehien egiten duen garaian mozketarik ez
egin, genetikoki hobetutako espezieak erabili, etab.).
- Landa- eta baso-bide berriak egitea kontrolatuko da, eta, horretarako, ingurumen-inpaktuaren
ebaluazio sinplifikatua egin beharko da aurrez, 3/98 Legearen arabera. Baso-bide berri horiek
% 15etik gorako maldak saihesten dituzten ibilbideak izango dituzte, paisaia-inpaktuak
saihesteko muga hori salbuespen gisa gainditu badaiteke ere; eta ura botatzeko eta ezpondak
finkatzeko mekanismoz hornituta egongo dira, lurzoruaren gehiegizko galerak saihesteko.
- Lurzorua Kutsa dezaketen Jarduerak dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko Kokapenen
Inbentarioan (IHOBE) jasotako lursailetan egin behar diren garapen-proiektuen kasuan
(saihesbidearen proposamena barne), dagokien Esplorazio Azterketa egingo dela bermatuko
da, Lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko 4/2015 Legeak xedatzen duenarekin
bat etorriz, erabilera aldatu aurretik lurzoruaren kalitatea ezagutzeko. Ikerketa hori ezinbestekoa
da lurzoruaren kalitatea kutsatuta, eraldatuta edo, hala badagokio, eraldatu gabe dagoela
adierazi ahal izateko, aipatutako legeak ezartzen duenaren arabera, eta horren arabera
jokatzeko. Ezaugarri horiekiko kokaguneak dituzten esku-hartze eremu bakoitzaren hirigintzafitxetan, eragindako lursailaren kokapena, 1/2005 Legearen arabera eremuan izan dezakeen
aplikagarritasuna, eta hark ezarritako xedapenak betetzeak ekar ditzakeen betebeharrak eta
kargak jasoko dira.
- Lurzoruaren Kalitatearen Adierazpena, lurzoruaren kutsadura prebenitzeko eta zuzentzeko
2015eko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen arabera, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak
dituzten Ibarrako lurzoruak oro har hartuta, eta HAPO honetako proposamenen batekin lotuta
dauden edo ez dauden kontuan hartu gabe. Era berean, horiek guztiak lurzoruaren inbentario
batean txertatzea komeni dela azpimarratzen da, denboran izan ditzaketen aldaketak bertan
jaso ahal izateko.
- Aipatutako inbentario horretan txertatu gabe dauden eremuen edo lursailen kasuan, obrak
egiten diren bitartean kutsaduraren zantzuak hautematen badira, gai horren inguruan
eskumena duen agintaritzari jakinarazi beharko zaio (IHOBE).
Landaredia eta fauna babesteko eta eraginak gutxitzeko irizpideak.
- Proiektu- eta obra-fasean, zaindu egingo da lehendik dagoen eta ingurumen-balioa duen
landarediak, eremukoak nahiz ertzetakoak, eraginik jasan ez dezan, edo ahalik eta eragin
txikiena izan dezan; planoan adierazi beharko da berariaz, bai eta soildu beharreko eremua ere,
obra hasi aurretik bertan seinaleak jarri ahal izateko.Kontu hori, bereziki, saihesbidearen
proposamenean izan beharko da kontuan.
- Oso kontu handiz jokatuko da, makineriak alboko eremuetako zuhaitz eta landareei sor
diezazkiekeen ustekabeko kalteak saihesteko (Saihesbidea).
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- Urbanizazio Proiektuetan biodibertsitate-irizpideak sartuko dira hiriko espazio libreen
diseinuan, tokiko ekotipoak erabilita eta, oro har, hiriko landarediaren tratamenduan, ahal den
neurrian, espazio libreak eta landaredia uztartzen ahaleginduta.Halaber, berdegunetarako,
formazio erdi naturaletarako eta parketarako eremuak definituko dira, batez ere espezie
apaingarriak hartuko dituztenak.
- Landaredia leheneratu behar den eremuetan, lehenengo, morfologia-alderdi funtzionalak,
baldintza edafikoak, malda, drainadura, paisaia-ingurunea, lekuaren erabilera soziala eta abar
kontuan hartuko dira, eta, gero, aukeratutako landaredia ezarriko da, ereintza bidez, landaketa
bidez edo bietara. Espezieak aukeratzerako orduan, kasuen arabera, irizpide hauek
batetaratuko dira: irizpide estetikoak, ikusizko inpaktu gehien duten egiturak edo lorategiak
paisaian egoki txertatzeko mota jakin bateko landareak erabiltzea aholkatzen dutenak, eta epe
nahiko laburrean landareztatzea lehenesten duten irizpideak.
- Landareak berrezartzean edo leheneratzean (ezpondak, ibai-ibilguen eta ibaiertzen inguruko
eremuak, lorategiak, ertzeko eremu kaltetuak...), koherentzia ekologikoan eta lurraldearen
paisaian oinarritutako irizpideak hartuko dira kontuan (bereziki zuhaitz, zuhaixka, sastraka eta
belar espezie autoktonoak, lurraldean arrakastaz hazteko aukera izango dutenak), bai eta
funtzionaltasuna ere, obren ondorioz sortutako zoru biluziak kontrolatzeko edo aurrez zuten
egoera hobetzeko.
- Landatu eta erein ondoren, horiek kontrolatzeko epe bat zehaztuko da eta mantentze-lanak
egingo dira, landatu eta ondorengo bi urteetan gutxienez eta, batez ere, gehien ikusten diren
edo sustraitzeko zailtasunak ematen dituzten eremuak hartuko dira kontuan.
- Harizti, baso misto eta ibaiertzeko landarediaren orbanen egoera hobetzera bideratutako
jarduketak bultzatu eta sustatuko dira, eta lurzoru urbanizaezina zonakatzeko eta antolatzeko
proposamenean ingurumen aldetik hobetzeko eta leheneratzeko eremu gisa jasota dauden
eremuak hobetzera eta leheneratzera bideratutako jarduketak ere bultzatuko dira.
- Ingurumen-balioa duten zuhaitzak galtzeko arriskua murrizteko eta ustekabean galdu direnei
erantzuteko, neurri konpentsatzaile gisa moztu diren espezieetako edo antzeko espezieetako
ale kopuru bera landatuko da eta, ahal den neurrian, eremu beraietan edo hurbileneko
inguruetan egingo da hori, edota, bestela, hondatuta edo aldatuta dauden udalerriko
eremuetan, horrela, ingurumenaren aldetik gune horiek leheneratzen laguntzeko. Ertzeko
eremuetan dauden zuhaitz autoktonoen masen zabalera ere handitu daiteke, adibidez,
hurbileko beste landaredi-orban batzuekin lotzeko eta, horrela, korridore ekologikoen sorrera
sustatzeko.
- Lurzoru urbanizaezineko nekazaritza-lursailetako itxiturak fauna basatiaren joan-etorriak ez
galarazteko moduan egin behar dira.
- Lurzoru urbanizaezinean bide berri bat proiektatzen bada eta interes bereziko espezieak
igarotzen diren eremuekin bat badator, fauna igarotzeko igarobide artifizialak egiteko premia
aztertuko da.
- Flora- eta fauna-espezie mehatxatuak babesteko modua Euskal Herriko naturaren
kontserbazioari buruzko Legeko testu bateginaren ( 1/2014 Lege Dekretua, apirilaren 15ekoa)
arabera arautuko da.
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Paisaia babesteko eta obrak eta espazio degradatuak edo beren ingurunean gaizki
txertatutakoak paisaian integratzeko irizpideak.
- Ibarrako hainbat eremu paisaia babesteko eta ingurumen aldetik hobetzeko eremutzat
hartzea.
- Proiektuaren mailan diseinua zainduko da (antolamendua, trazadura, ezpondak, etab.),
jarduketa bakoitza paisaian ahalik eta arrakasta handienarekin txertatzeko, prebentzio-neurriak
eta neurri zuzentzaile espezifikoak hartuz; aldi berean, jarduketa aurretik eremu horietan
dauden hondatutako elementuak leheneratzea eta hobetzea balioetsiko da (ekintza positiboak
eta onuragarriak sustatzea).
- Erabilera berriei (bizitegi-erabilerak, jarduera industrialekoak, ekipamenduetakoak, etab.)
lotutako eraikinek eta egiturek estetikoki harmonikoa izango den multzo bat osatu behar dute,
paisaiaren ikuspegitik bere ingurunean eta, oro har, udalerriaren paisaian egoki txertatzeko.
Modu berezian zainduko da eraikuntzen tipologiari eustea eta berori errespetatzea (altuerak,
testurak eta koloreak), bai finkatutako hirigunean, bai landa-ingurunean, eraikin berriak egoki
txertatuz.
- Planeko hainbat proposamen hiri-eremuaren ezaugarriak berreskuratzeko eta leheneratzeko
jarduketa gisa ulertzen dira aldi berean eta, beraz, garapen-plangintzetan (Araneko, Ibategiko
eta Zalduneko Plan Bereziak) edo Obra eta Urbanizazio Proiektuetan, inguru horiek dagozkien
ingurunean hobeto txertatzeko hartu beharreko neurriak zehaztuko dira. Hauek dira, besteak
beste, jarduera horiek: ingurumen ikuspegitik Zelai ibaiaren ertzak berreskuratzea eta
leheneratzea, oinezkoentzako edota bizikletentzako ibaiertzeko bidea, ibaiaren bi ertzak lotuko
dituen igarobideak egitea, espazio libreak sortzea, etab.
- Paisaia leheneratzeko jarduketetarako, espezie autoktonoak eta paisaiaren antzeko formak
erabiliko dira bereziki, jarduketa geometrikoak baztertuz eta ertz zehaztugabeko basoberritzeak
eta landaketak eginez. Obra garaian soildutako azaleren irizpide ekologikoak, paisaia-irizpideak
eta higadura kontrolatzeko irizpideak hartuko dira kontuan. Zuhaitz autoktonoen formazio
linealak inguruko landaredi naturalarekin lotzeko ahalegina egingo da.
- Topografia aldatu behar den kasu puntualetan (saihesbide-proposamena), birmoldatu egingo
da, berezkora ahalik eta gehien egokitzeko.Hobe da ezpondetan, batez ere ertzetan, profil
irregularrak, zimurtsuak eta biribilak erabiltzea, ertzak saihestuz; eta, ahal den guztietan,
ezpondaren azalera material finekin eta ibilbidetik bertatik hartutako landare-lurrekin estaliko da.
Ezpondei forma ematerakoan, lur-erauzketen ertzetan lurzoruarekin elkartzen den tokian
maldak pixkanaka aldatzeko ahalegina egingo da; horrela, elkargune hori pixkanakakoa izango
da, eta ahalik eta forma naturalenak lortu ahal izango dira.Ezponda horiek egonkortu behar
badira, egonkortzeko teknika "biziak" erabiliko dira (zurkaiztuz, egurrezko egiturak edo horma
berdeak erabiliz, etab.).
- Proiektuek eta proiektuarekin lotutako jarduketek eragindako gainazalak xehetasunez
leheneratu eta bukatuko dira, sakonki garbituz eta obrak ongi errematatuz.
- Linea elektrikoak, ahal izanez gero, lur azpian ezarriko dira, eta bestela, aukerak aztertu
ondoren, ingurunean ahalik eta inpaktu txikiena eragiteko moduan ezarriko dira.
- Landa- eta baso-bide berrien sorkuntza ahalik eta gehien minimizatuko da, eta beste aukerarik
ez dagoela egiaztatuko da; aurrez, ingurumen-inpaktuaren ebaluazio sinplifikatua egin beharko
da nahitaez, 3/98 Legearen arabera.
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- Eraikinak eta aisialdiko baratzeen erabilerak Araudi Orokorraren bidez arautuko dira, paisaian
duten eragina murrizteko.

Urbanizazioari, eraikinaren espazio-antolamenduari eta eraikuntza-baldintzei lotutako
iraunkortasun-irizpideak (Urbanizazio eta Eraikuntza Proiektuetan kontuan hartzekoak
bereziki)
- Ahal den heinean, eremu zolatu irazgaitzak mugatu egingo dira, eta lurrak modu naturalean
iragazteko duen ahalmenari eustea sustatuko da; aldi berean, lorezaintza autoktonoa
diseinatzeko edo ura aurrezteko irizpideak txertatuko dira.Oinezkoentzako eta ibilgailuentzako
espazioetan, euri-ura iragazten duten materialak erabiltzea komeni da.Garapen berriak dituzten
lurzoru artifizializatuko hiri-eremuetan, ahal den neurrian, iragazgaiztutako azalera murriztu
egingo da.
- Hiri-hondakinak gaika biltzeko espazio egokiak aurreikusiko dira.
- Eraikin berriak ingurunean txertatzeko modua egingo da, eta, horretarako, zorrotz zainduko
dira altuerak, bolumenak, materialak eta abar, udalerriko eta bereziki landa-eremuko
eraikuntzaren eta paisaiaren tipologiarekin bat etor daitezen, paisaiari buruzko atalean azaldu
den moduan.
- Diseinuek eta antolamenduak kontuan hartuko dute eguzkialdia, aireztapena (ahal izanez gero
gurutzatua) eta haizearen edo euriaren aurkako babesa. Eraikuntza berrien orientazioak
kontuan hartuko ditu eguzkiaren argia atzitzeari buruzko eraginkortasun-irizpideak (berogailuen
eta elektrizitatearen kontsumo txikiagoa, batez besteko tenperatura handiagoa, etab.).
- Eraikinen barne-espazioak antolatzerakoan, eguzkiaren argiztatze- eta aprobetxamendubaldintzak optimizatuz banatuko dira, batez ere jende gehien hartzen duten espazioak, eta
atsedenaldiko eremuetan (logelak), berriz, kanpoko zarata murrizteko ahalegina egingo da.
- Isolamendu akustikoa berariaz zainduko da kutsadura akustikoa duten eraikinetan.
- Eraikinetako eraikuntza-materialetan,
iraunkorrak erabiltzeko eta kutsatzen
dutenak erabiltzeko.Ahal izanez gero,
birziklatutako materialak ere erabil
egiaztagiriak badituzte.

ahalegina egingo da isolamendu termiko handikoak eta
ez duten materialak edo ahalik eta gutxien kutsatzen
erraz birzikla daitezkeen materialak erabiliko dira, eta
daitezke, dagokien kalitate-bermea eta ingurumen-

- Eraikinetan ur- eta energia-kontsumoan aurrezteko sistema lehenetsiko da eta baita ur bero
sanitarioa hornitzeko sistema mistoak jartzeko aukera ere, eguzki-atzitzaileak eta berometagailuak erabilita.
- Espazio publikoetan, kontsumo txikiko argiztatze-sistemak erabiliko dira, argi-kutsadura
saihesten dutenak.
- 314/2006 Errege Dekretua, martxoaren 17koa, Eraikuntzaren Kode Teknikoari buruzkoa, eta
ondorengo aldaketak, eta 235/2013 Errege Dekretua, apirilaren 5ekoa, Eraikuntzen
Eraginkortasun Energetikoa Ziurtatzeko oinarrizko prozedura onartzen duena, beteko dira.
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Mugikortasunari eta irisgarritasunari buruzko iraunkortasun-irizpideak.
- Udalerriko egungo bide-sarea finkatuko da eta, aldi berean, Apatterreka eta Bentazar arteko
saihesbideari amaiera ematea ahalbidetu.
- Ibilgailuak sare horretatik udalerrira eta udalerriko hirigunera iristeko baldintzak hobetuko dira,
sarrerako mugimendu guztiak modu egokian ebatziz.
- Hirigunean oinezkoen mugikortasuna hobetuko da, hainbat kale eta espaloi zabaltzea eta
espazio libreen antolamendua sustatuz eta Zelaia ibaiaren bi ertzen artean iragazkortasuna eta
irisgarritasuna nabarmen hobetuko dira, Ibategin igarobide berri bat eginez.
- Kaleen bilbea osatu eta hobetuko da, eta hierarkizatu egingo da, berariaz oinezkoentzako eta
txirrindularientzako bideak gordez. Halaber, orduko 30 kilometroko abiadurako eremuak
mugarriztatzea planteatzen da.
- Zelai ibaiaren eskuin aldean hirigunea ibaira irekitzeko esku-hartze bereziak planteatuko dira
Beheko biden, Ibategin eta Zaldunen.
- Bizikleta-bideen sarea osatuko da lehendik daudenei jarraipena emanda (Tolosako Zumardi
handiri lehen jarraipena emanda Ibarran Beheko bideko proposamenarekin) eta/edo Planak
jasotzen dituen beste batzuekin (Ibategi, Zaldune…).
- Malda egokiko bizikleta-bidea antolatuko da, Ibarrako hirigunea eta, hurbil dagoenez,
Tolosakoa, Apatterreka industrialdearekin lotuko dituena, lantokia eta bizilekua lotzeko.
- Hirigintzako oztopoak ezabatuko dira Bizkardo ondoko igarobidearekin.
- Autobus-linea berrien proposamena, Izaskun, Orietapea eta Apatterrekako industrialderako
zerbitzuekin.
- Hirigunean aparkalekuak egitea proposatu da, lur gainekoak eta batez ere sestra azpikoak,
gaur egungo gabeziari erantzuteko.
Ingurune sozio-ekonomikoari buruzko irizpideak.
- Pertsonei zuzen-zuzenean eragiten dieten proposamenetan, dagozkien birkokatzeak behar
bezala kudeatu beharko dira udalerrian bertan eta obrak hasi aurretik (Ibategi, Zaldune,
Gurutzeaga, Malkorrenea-Eskuzarre eta Gaiarre 31 -Toki Ona- eremuak).
- Soinu-maila kontrolatuko da hiriguneko obretan, eta, bereziki, Uzturpe ikastolatik eta
Haurreskolatik gertu kokatuta daudenetan, ahal denean eta arrazoizkoa den neurrian, eskolaordutegia errespetatuz.
- Obra-fasean materialen garraio egokia programatzea komeni da zirkulazioari ahalik eta
gutxien eragiteko (ordutegiak, ibilbideak, etab.), bereziki hirigunean kokatutako eremuetan.
Halaber, seinale egokiak jarriko dira bide-segurtasuna areagotzeko.
- Bereziki zaratatsuak diren obrek, zerbitzu-mozketek, kaleen norabide-aldaketek, zirkulaziomozketek eta abarrek eragiten dieten biztanleei aurrez emango zaie horien berri.
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- Obretako bideak etengabe ureztatuko dira, partikula esekien maila igotzeak eragindako
inpaktua gutxitzeko (besteak beste, uztak balioa galtzea, arnasbideetan eragindako kalteak eta
abar).
- Landa-lurzoruan eta babestutako lurzoruan garatzen diren jardueren erabilera iraunkorra
sustatuko da, baso- eta abeltzaintza-jarduerei dagokienez bereziki, udalerrian horiek duten
garrantzia kontuan hartuta.
- Etxebizitzak eraikitzeak udalerriko biztanleriaren dinamikan eragin onuragarria izango du,
baina, zahartze-indize altuak dituen adinaren araberako biztanleria-egituran eragina izan dezan,
ezinbestekoa da etxebizitzaren arloan esku-hartze publiko bat garatzea, gazteek etxebizitza bat
lortzeko aukera izan dezaten, erosita nahiz alokairuan.
- Landa-ingurunean dauden eraikinen eta instalazioen inbentario-errolda eguneratua egingo da,
horietan baimendutako jarduerekiko duten lotura eta berorien egoera etengabe ezagutu ahal
izateko.
Interes kulturaleko elementuei buruzko irizpideak.
- Euskal kultura-ondareari buruzko 7/1990 Legearen xedapenak bete behar direla ahaztu gabe,
HAPO honen berrikuspenak Ibarrako ondare arkeologikoa eta historiko-arkeologikoa babesten
duen katalogo bat jasotzen du, eta ondare hori kontserbatzera, berreskuratzera eta
leheneratzera bideratutako jarduketa oro sustatzen du.
- Udalerrian, interes kulturaleko ondareen zerrenda zabal bat dago, eta horiek babestu eta
kontserbatzeaz gain, “proiektatu” egin behar dira jendeak ezagut ditzan eta udalerria ere ezagut
dezan; eta, bateragarria den kasuetan, horiek har ditzaketen erabilera berrien bidez eta
ingurunean eta hirigunean txertatuz, dagokien balioa eman behar zaie.
- HAPO hau indarrean dagoen bitartean izaera arkeologikoa izan dezakeen zerbait aurkituz
gero edo babestutako ondareetan aldaketarik gertatuz gero, Gipuzkoako Foru Aldundiaren
Kultura Departamentuari jakinaraziko zaio, dagozkion neurriak ezar ditzan.
- Hiriguneko eta landa-inguruneko ibilbideak proposatu behar dira, intereseko lekuei balioa
emango diotenak, ingurunea hobeto ezagutu eta inguruneaz gehiago gozatu ahal izateko.
XI.-

KONTUAN HARTUTAKO IRTENBIDEAK HAUTATZEKO ZIOEN LABURPENA ETA
EBALUAZIOA EGINDAKO MODUAREN DESKRIBAPENA, ARAZOAK BARNE,
ESATERAKO, ESKATUTAKO INFORMAZIOA BILTZEKO ORDUAN AURKI
ZITZAKETEN AKATS TEKNIKOAK EDO EZAGUTZA- ETA ESPERIENTZIA-FALTA.

IIEB honen I. atalean Planaren berrikuspen-prozesuan zehar aztertutako irtenbideak deskribatu
dira, bai eta planteatutako proposamenak eta proposatzen den lurralde-eredua ulertzeko Plan
horren helburu estrategikoak ere. Bidezkoa da orain antzemandako arazoari erantzuna
emateko antolamendu-irtenbide horiek hautatzearen zioak labur-labur adieraztea eta,
horrenbestez, udal-proiektua zehaztea.
2004an proposatutako irtenbidea une hartako koiunturan eta Ibarrak Tolosaren hiri-jarraipenean
duen kokapena kontuan hartuta justifikatzen da.
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Bestalde, 2010eko irtenbideak garai hartan agerikoa zen krisi-egoerari erantzuten ez badio ere,
etorkizunerako proposamen baten barruan kokatzen da, garai hartan izapidetzen ari zen
Tolosaldeko Lurralde Zatiko Planean jasotzen ziren proposamenek eta, beraz, hierarkian
gorago zegoen lurralde-antolamenduak babestuta. Horrek eragin zuen EHLAB-en eta
Ingurumen Organoaren aldeko txostena, azken horren kasuan baldintza batzuk bazituen ere.
2014ko dokumentuko “0”, “1” eta “2” irtenbideek indarrean dagoen koiuntura berriari erantzuten
diote eta ingurumen- eta hiri-birkualifikazioa bezalako helburuak lehenesten dira; hirijarraitutasunaren eta -mugikortasunaren ebazpenean eta espazio libreen zuzkiduran jarriko da
arreta; bizitegitarako eta industria-jarduerarako lurzoru-garapenak mugatu egingo dira; gutxiago
eragingo die Zelai ibaiaren ibarreko nekazaritza-balio handiko lurzoruei. Bizitegi-eskaintzaren
eta hiri-helburuen norainoko txikiagoa edo handiagoa izatean bereizten dira, eta horrek eragina
du Zelai ibaiaren ibarrean nekazaritza-erabilerako azalera handiagoa edo txikiagoa finkatzean.
Horrek guztiak adierazten du Planaren berrikuspen-prozesuan aukera ugari aztertu direla,
esaterako, Plangintza-aurrerakinean hasiera batean aztertutakoak, orain planteatzen den LZPk
bezala, hirigunea asko zabaltzea aurreikusten zutenak, ia ibar osoa hartuz (Montes, Arane,
Ezeizaenea-Errekondone, Ibategi, Zaldune, etab.), eta baita Molpoidoko mendi-hegalak ere;
beste aukera batzuek aldeko behin betiko ingurumen-txostena jaso zuten 2011n, eta haiek ere
ibarreko lurren zati handi bat hartzen zuten (batzuk eta besteak Haginpek egindako IIEBren lehen
bertsioan ebaluatu ziren); 2014ko irailean prozesuari jarraipena eman zitzaionean beste hiru
aukera aztertu ziren (“0”, “1” eta “2” deiturikoak). Hiru kasu horietan, intentsitate handiagoarekin
edo txikiagoarekin, hirigunera mugatzen zen esku-hartzea, ibar osoa hartu gabe.
Plan Orokorrean garatzeko aukeratu den soluzioak nabaritutako arazo eta premiei erantzun
eraginkor bat ematea nahi izan du, ibarreko lurzoru berezienak, hau da, Arane, Montes eta Zume
babestuta eta, horretarako, 2014ko iraileko dokumentuan identifikatutako “2” aukera garatzea
hautatu da.
Ebaluazioa egin den moduari dagokionez, hauxe adierazi da: populazioaren premiak zehaztu
ondoren, Ibarrako lurraldearen ingurumen-ezaugarrien eta zortzi urteko epemugan Planaren
helburu estrategikoak eta lurraldea antolatzeko eredu jasangarriena finkatzeko eragiten dien
ingurumenaren eta jasangarritasunaren arloko plan, estrategia eta legerien edukiaren azterketa
zorrotza egin dela.
Adierazitakoan oinarrituta, Plan honek, antolamendu integraleko oinarrizko tresna gisa, Ibarrako
lurraldeari eragingo dioten askotariko proposamenak egingo ditu; batetik, lurzoru
urbanizaezinean arreta jartzen dutenak, baliabide naturalen eta nekazaritza-baliabideen
erabilera jasangarria bermatzeko eta elementu baliotsuenei eta/edo hauskorrenei (lurzorua,
landaredia, paisaia, geologia, baliabide hidrikoak, etab.) babesa emateko eta ingurumenarriskuak (uholdea, higadura, kutsatuta egon litezkeen lurrak…) kontrolatzeko helburuarekin;
bestetik, garapen berriak hartzen dituztenak eta batik bat hirigunean eta bere hutsune
interstizialetan daudenak, azken eremu horietan eragin negatibo globala lurraldeko beste zona
batzuetan baino txikiagoa dela balioesten delako.
Garapen berrien proposamenak hartzen dituzten lurraldeko zonen azterketa ingurumen-aldagai
sorta handi bat hautatu eta ebaluatu ondoren egin da, Planeko jarduketen balizko ingurumeneragina ezagutu eta ebaluatzeko helburuarekin. Azterketatik ondorioztatu da proposamen
batzuek beste batzuek baino ingurumen-eragin handiagoa dutela, eta Planeko proposamenek
eragin negatiboak eta positiboak sortuko dituztela lurraldean eta, ondorioz, udalerriko
biztanleen bizitzan. Proposamen bakoitzaren ingurumen-eraginak banaka identifikatu,
deskribatu eta karakterizatu dira, eta haietako bakoitzaren eraginen azken kalifikazioa laburpen
gisa jaso da bakoitzari dagokion matrizean. Horrela, proposamen bakoitzak sor dezakeen gutxi
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gorabeherako ingurumen-eragin globala eskaini da. Halaber, eragin posibleak balioesten joan
diren heinean, eraginak arintzeko dagozkien neurri babesle, zuzentzaile eta/edo
konpentsatzaileak planteatu dira.
Bestalde, azpimarratzekoa da zenbait proposamenen ingurumen-ebaluazioa, esaterako,
saihesbidearena, prozesuaren beste une batean egin dela, kasu honetan Tolosako Eremu
Funtzionaleko (Tolosaldea) LZPren IIEBan. Horregatik, Plan honetan dago jasota azterketa
hark egindako inpaktuen karakterizazio- eta kalifikazio-matrizea. Apatterrekako eskualdeko
industrialdearen bigarren fasea garatu eta zabaltzeko kasuan, eta Ingurumeneko eta Obra
Hidraulikoetako Zuzendaritza Nagusiaren 2015eko maiatzaren 11ko Ebazpenaren arabera, ez
zaio beste ingurumen-ebaluazio estrategikorik egin, azterketa honetan gai horri buruz kontuan
izandakoaren kalterik gabe.
Ibarrari eta eskualdeari buruzko ingurumen-, gizarte- eta ekonomia-arloko informazio ugari
kontsultatu da prozesu honetan egindako dokumentu guztietan jaso eta zehazten den bezala.
Eta informazioa sakondu behar izan denean, Administrazioa jasotzen, eguneratzen eta
sistematizatzen ari den informazio ugaria, GIS sistemak ere erabiliz eta behar den erakunde eta
instituzioetara joz (udala, Gipuzkoako Foru Aldundia, URA, Behemendi, etab.), landa-lanarekin
osatu da. 2014ko ortofotoarekin, hau da, eguneratuenarekin, eta 1954 arterainokoekin ere lan
egin da. Gisa horretako ingurumen-ebaluazioak egiten pilatutako esperientziak erakutsi du ez
dela arazo berezirik aurkitu azterketa hau egiteko antzeko planen ingurumen-ebaluazioekin
alderatuta eta, beraz, proiektuaren lan-eskala desberdin batekin eta zehaztapen-maila
txikiagokoarekin alderatuta.
Ondo etorriko da eskura dagoen informazioa oinarri topografikoen inguruan eta, bereziki,
koordenatu geografikoen eta garaieraren inguruan egindako azken aldaketetara doitzeko
komenigarritasuna aipatzea.
Azkenik, egokia da Plan Orokor bat idaztean beti aintzat hartzen den kontu bat aipatzea:
udalerriaren muga zehaztea. Esku artean dugun kasuan arazo txiki batzuk sortu dira. Arazo
horiek Gipuzkoako Foru Aldundiaren esku-hartze zaluarekin ebatzi dira Leabururekiko muga
zehazteko orduan eta Tolosako udalaren laguntzarekin N-1 errepidearen azpian bi udalerrien
arteko muga zehazteko orduan.
XII.- PLANAREN ONDORIOAK GAINBEGIRATZEKO EDO ZAINTZEKO PROGRAMA.
Planak, plangintza-tresna gisa, errealitatea eraldatzea du xede, eta kudeaketarako borondatea
eskatzen du, pixkanaka gauzatuz eta proposamenak betez helburuak lortzen joan daitezen.
Testuinguru horretan, garrantzitsutzat jotzen da jarraipen- eta kontrol-lana egitea, Ibarrako IIEB
(IAE) honetan hasieran aurreikusi eta aztertutakoaren eta hori gauzatzearen ondoriozko azken
emaitzaren artean desbideratze esanguratsurik ez dagoela bermatzeko, batez ere bere
garapenean eta berori gauzatzeko jarduketa zehatzetan gerta litezkeen ondorio negatibo
posibleak zuzenduz.Plana martxan jartzeak ez du eragin behar aurreikusi eta onartutakoa ez
den ingurumen-inpaktu esanguratsurik, eta, edozein kasutan, arindu eta zeinu positibokoak
indartu behar ditu.
Azterlan honetan zehar aipatu denez, Plana tresna dinamikoa da; plangintza-prozesu ororen
berezko ziurgabetasunean bilduta dago, eta inpaktuen ebaluazioa haren ondorioak ezagutu
baino lehen egiten da. Horregatik, proiektu eta obren faseetan, IIEB (IAE) honi aurre egiteko
orduan erabili diren iraunkortasun-irizpide berekin lan egin beharko da, xehetasunen eta
zehaztasunen ikuspuntutik, eta neurriak, kontrol-helburuak edota adierazleak informazio
frogagarri horretara egokitu beharko dira.
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Haren helburua, azken batean, Plana indarrean dagoen denboran eta ingurumen- eta
iraunkortasun-ikuspegitik, planeko hirigintza-proposamenen zorroztasun eta betetze maila
gainbegiratzea da, alde batetik, eta ingurumen-ebaluazioaren emaitzen zorroztasun eta betetze
maila gainbegiratzea, bestetik.
XII.1.- Kontrol-xedeak
Planak lurraldean proposatu dituen jarduketa guztiak kontrolatu behar ditu Ingurumena
Zaintzeko Programak eta, berariaz, planean aldaketa bat eragin dezakeen edozein lan edo
esku-hartze ekar dezaketen jarduketak. Besteak beste, hauek aipatu behar dira:
- Lurralde osoko aberastasun naturala babestea eta kontserbatzea eta, bereziki, deskribatutako
ingurumen-eremu eta -balioak (lurzorua, airea, landaredia, fauna, ura, ibilguak, ibaiertzak,
paisaia, biztanleria, jarduera ekonomikoa, interes kulturaleko ondasunak, etab.).
- Udalerriaren ingurumen-kalitatea kontserbatzea eta hobetzea, Planak eragina izan aurretik
ingurumen-ikuspegitik degradatutako edo hondatutako balioak eta eremuak leheneratzeko eta
hobetzeko interes berezia jarrita (kutsatuta egon litekeen lurzorua, hondatutako ibaiertzak,
inguruko zarata, arkitektura- eta komunikazio-oztopoak, harrobia, landare inbaditzaileak, etab.).
Era berean, interes berezia jarriko da biztanleen bizi-kalitatean eragina izango duten
proposamenak gauzatzeko ere (espazio publiko berriak, ibaiertzeko pasealekuak, ibilgailuen
eta oinezkoen irisgarritasuna hobetzea, zubi eta igarobide berrien bidez hirigunean
iragazkortasuna hobetzea, ekipamendu berriak, etab.)
- Ingurumen-arriskuak kontrolatzea, bereziki hauek: hiriguneko eta/edo ingurune sentikorretako
(ikastetxeetatik hurbil…) uholde-arriskua eta zarata-arriskua; hegaletako higadura-arriskuak;
lurraldearen zati handi bateko arrisku hidrogeologikoa; kutsatuta egon daitezkeen lurzoruen
arriskua; eta hondakinak sortzeko arriskua.
- Pertsonak kaleratzea eta kaltetutako nekazaritza-ustiapenak hustea aurrez kontrolatzea.
- Berariaz gainbegiratuko dira landa-lurra antolatzeko proposamenak baliabide naturalak
babestu eta kontserbatzeko eta landa-lur horretan garapen iraunkorra indartu eta sustatzeko
helburuarekin.
- Plan honetako proposamenen egikaritze eta garapen egokia kontrolatzea; plangintzako
baldintza teknikoen agiri guztietan, neurri babesleak, zuzentzaileak eta konpentsatzaileak eta
IIEB (IAE) honetako ingurumena zaintzeko programa jasoko dira.Berariaz azpimarratuko dira,
duten garrantziagatik, bizitegi-garapenak, espazio libreak, zuzkidurak, jarduera industrialak,
mugikortasuna eta irisgarritasuna antolatzeko proposamenak nahiz saihesbidea eta landalurzorua antolatzekoak.Proposamen horiek ezinbestekoa eta horren urria den ondasunaren,
hots, etxebizitzaren eskaintza hobetzen dute, garapen ekonomikoari eusten diote eta berori
sendotzen dute, lurraldeko irisgarritasuna eta mugikortasuna hobetzen dute, eta, oro har,
ingurumena zaintzen laguntzen dute, biztanleriaren dinamikan eta egituran, herritarren bizikalitatearen eta ongizatearen hobekuntzan, Zelai ibaiaren inguruaren hurbilketan eta
gozamenean, eta ibartarrentzako eta “bisitarientzako” lurraldeak izan dezakeen proiekzioan
eragiten dituzten ondorio guztiak gutxietsi gabe.
- Prebentzio, zuzenketa eta konpentsazioko neurriak hartzen direla bermatzea eta, aldi berean,
horien eraginkortasuna egiaztatzea.Eraginkortasuna behar adinakoa ez bada, kausak zehaztu
eta neurri espezifiko eta zuzenak ezartzea.
- Garapen-planetan, proiektuetan edota lanetan jarduketak kontrolatzea, prebentziozko neurriak
eta neurri zuzentzaileak betearazteko, hirigintzako arauekin bat etorriz.
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- IIEB (IAE) honetan aurreikusi ez diren inpaktuak hautematea, eta horiek murrizteko,
ezeztatzeko edo konpentsatzeko hartu beharreko neurri egokiak aurreikustea.
- Ondorioen izaeran (lanaren une honetan, horietako asko probabletzat jo dira) nahiz
proposamenen garapenean eta, bereziki, oso bateragarritzat jo ez diren edota eragin
ezezagunekotzat jo diren kasuetan dagoen ziurgabetasun maila kontrolatzea.
Obra- edo eraikuntza-fasean, ingurumen-kontrol zorrotza egingo da, eta, aldian behin,
dagozkien txostenak egingo dira horretarako zehaztutako epeetan; obran bertan egindako
ikuskapenetan behatutakoa jasoko da txostenetan. Txosten horietan, hartu diren prebentziozko
neurriak eta neurri zuzentzaileak edota konpentsatzaileak idatziko dira, bai eta Planean jasota
dagoenarekiko aldaketarik egon den ere; halaber, izandako arrakasta-maila edota agertu diren
arazoak ere jasoko dira idatziz.Horiek gauzatzerakoan izandako edozein gorabeherak
erregistratuta gelditu behar du (isuriak, lur-jausiak, igorpenak, landaredian edo beste
ingurumen-balio batzuetan sortutako eraginak, etab.).Obra amaitutakoan, bukaerako txosten
bat egin beharko da, eta txosten horretan, kontrol-jarraipenaren barneko hainbat alderdi (arrisku
posibleak, landatutako aleak, egindako ereintzak, etab.) eta erabilera- edo ustiapen-fasean
egingo direnak azpimarratuko dira.Azken fase horretan, aldian behingo azterketak egingo dira,
inguruaren egoera ona egiaztatzeko eta inpaktu berririk ez dela agertu begiratzeko.
XII.2.- Jarraipena
Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legeko 51. artikuluaren eta plan eta
programen ingurumen-ebaluazio estrategikoaren prozedura arautzen duen urriaren 16ko
211/2012 Dekretuko 16. artikuluaren arabera, honako hauek dira ingurumen-jarraipena egiteko
ardura duten erakundeak: Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumeneko eta Obra Publikoetako
Zuzendaritza Nagusia eta Ibarrako udala. Udalak egingo du Ibarrako HAPO egikaritu edo
aplikatzeak ingurumenean izango dituen eraginen jarraipena eta ingurumen-adierazpen
estrategikoa edo ingurumen-txosten estrategikoa betetzeari buruzko urteko txostena,
diseinatutako ingurumen-adierazleen kalkulua barne dela.
Ingurumen-organoak HAPO honen jarraipenean parte hartuko du eta, horretarako, informazioa
bildu eta egoki iritzitako egiaztapenak egin ahal izango ditu.
Bikoiztasunak saihesteko, lehendik dauden jarraipen-mekanismoak erabili ahal izango dira. Ildo
horretan, honako hauek aipa daitezke:
-

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Saila airearen kalitatea
ebaluatzeko.
Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila kontsumo publikoko uren kalitatea ebaluatzeko.
Uraren Euskal Agentzia (URA) uraren kalitatea eta ibilguen egoera kontrolatzeko.
Tolosaldeko Mankomunitatea hiri-hondakinen eta antzekoen kudeaketarako.
Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumena eta Obra Hidraulikoak eta Mugikortasuna eta
Lurralde Antolaketa departamentuak.
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Saila hirigintza- eta ingurumenlegezkotasuna babesteko.
Udala bera.

Udal Zerbitzuek zuzenean egiaztatu beharko dute garapen-planek (plan bereziek), hirigintzako
jarduketa-programek, xehetasun-azterketek eta proiektuek (urbanizaziokoek eta obrakoek)
ikuskapen-programa betetzen dutela eta, bereziki, honako hauek:
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-

HAPOk ezarritako ingurumen-baldintzatzaileak.
IIEBn (IAE) aurreikusitako prebentziozko neurriak, neurri zuzentzaileak eta/edo
konpentsatzaileak txertatzea, orokorrak nahiz espezifikoak.
Jarraipen Programa txertatzea.

Hirigintza- eta eraikuntza-obren ingurumen-zaintzaren kasuan, dagozkion neurri babesleak,
zuzentzaileak eta/edo konpentsatzaileak aplikatzen direla egiaztatuko da, bai eta neurri horien
eraginkortasun-maila era.
Bestalde, urteko jarraipen-txostenak egingo dira.Txosten horietan honako hauek jaso beharko
dira batik bat:
-

-

Izapidetutako eta izapidetzen ari diren jarduketak.
Egikaritzen ari diren jarduketak, kontuan hartu beharreko obra bakoitzaren ingurumenbaldintzatzaileetan arreta berezia jarriz.
Egikaritutako ingurumen-arloko neurriak (lehendik dauden ingurumen-elementuak
babestea, ondare-elementuak barne, baleude, gasak eta partikulak atmosferara
isurtzea, soinu-mailak, hautsaren presentzia esanguratsua, higadura-prozesuak, lurmugimenduak, hegal-ezegonkortasunak, hondakinen kudeaketa, isurketak, landarelurra kentzea-pilatzea-berrerabiltzea, paisaian txertatzea, etab.).
Egindako kontrolen laburpena.
Erregistratutako gorabehera nagusiak (isuriak, lur-jausiak, igorpenak, landaredian edo
beste ingurumen-balio batzuetan sortutako eraginak, etab.) eta beste neurri babesle
eta/edo zuzentzaile batzuk ezartzea.
Planaren egikaritze-mailaren eta ingurumen-ikuspegitik handik ateratzen den guztiaren
balantzea, hala badagokio, Planaren epemugan desbideratzeak edo aurkako egoerak
birbideratzeko aukera emango diona.

Neurri zuzentzaile eta/edo babesleen aldaketak edo ez-betetzeak ikusten badira, gertatutakoa
jasotzen duen txostena egingo da eta horren arabera jokatuko da.Halaber, obren edozein
unetan aurreikusitakoak baino inpaktu handiagoak sortzen badira, beste txosten bat egin
beharko da.Eta obra amaitu eta eremua ikuskatu ondoren, azken txostena egingo da.
Txostenean hainbat ingurumen-aldagairen (arrisku posibleak, landatutako aleak, egindako
ereintzak, etab.) kontrola egiteko alderdiei erreparatuko zaie eta erabilera- edo ustiapen-faseko
kontrol-periodikotasuna adieraziko da eremuaren egoera ona eta denborak aurrera egin ahala
inpaktu berririk ez dela izan egiaztatzeko.
Udalak, HAPOren sustatzaile gisa, Planaren garapen-jarduketen ingurumen-jarraipena egiteko
erantzukizuna du, haien sustatzaileei dagokiena baztertu gabe. Udalari dagokio Plan Orokorrak
ezarritako ingurumen-baldintzak betetzen direla egiaztatzea, hirigintza- eta ingurumenkontrolaren arloan dituen eskumenen kalterik gabe.
Halaber, bikoiztasunak ekiditeko helburu bakarrarekin eta udala ziur badago kontrolatu
beharreko ingurumen-aldagaiei buruzko informazioa fidagarria dela, kontrol zuzenen ordez
jarduketa bakoitzaren sustatzaileak egindakoak edo arloan eskumenak dituzten erakundeek
egindakoak kontuan hartu ahal izango dira.
Hala, Udal Zerbitzu Teknikoek egingo dituzte ataza horiek beren eguneroko funtzionamenduan.
Horretarako, Ibarrako udalak teknikari espezialistak ditu, besteak beste, hirigintza-, arkitekturaeta ingurumen-arloetan.
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Halaber, gainbegiratze-programa udal-aurrekontuaren barruan egin ahal izango da, a priori
aparteko beste inbertsiorik aurreikusi gabe eta beste erakunde batzuei eta, bereziki, Ingurumen
Organoari dagokionaren kalterik gabe.
XII.3.- Ingurumen-adierazleak
Plan honek honako xede hau ere badu: ingurumena babesteko helburuak eta
jasangarritasunaren helburua Ibarrako lurraldean txertatzeko konpromisoa neurtzeko, ondoren
zehaztutako ingurumen-adierazleak erabiltzea, dokumentu honetan adierazten ari den bezala.
Planak ingurumenean izan ditzakeen eraginak ezagutzeko erabilitako estrategia berean
oinarritzen da jarraipen-planteamendua, eta funtsezkotzat jotzen da adierazleak erabiltzea;
baina bada desberdintasun bat: IIEB (IAE) honetako eraginak edo inpaktuak ebaluatzeko
erabilitakoak aurreikusitako balioetan oinarritzen dira, aurrera begira lortutako balioetan; eta
eraginen jarraipenean egindako neurketa guztiak, berriz, benetako balioetan oinarritzen dira.
Planaren eraginen jarraipena egiterakoan adierazleak erabiltzeak neurri gehigarri batzuk
hartzeko aukera emango du, datuen edo emaitzen interpretazioak gomendatzen duen heinean,
eta planaren ingurumen-, hirigintza- eta iraunkortasun-helburuak betetzen direla ziurtatzeko
aukera ere emango du.Horretarako, ahal den neurrian, ingurumen-ebaluazioa egiterakoan
inpaktuak identifikatu eta balioetsi direnean erabilitakoetatik hurbil dagoen adierazle-sistema bat
erabiltzen saiatu gara, eta planaren helbururen bat neurtzeko praktikoak izan daitezkeen beste
adierazle batzuk ere erabili dira, lortzeko eta kontrolatzeko nahiko errazak direnak.
Iraunkortasunarekin lotutako adierazleek alderdi soziala eta ekonomikoa nahiz ingurumenalderdia hartzen dituzte, Iraunkortasuna lortzeko Europako Hirien Gutunean (Alborgeko
Gutuna) ezarritako iraunkortasunaren printzipio gidariak kontuan hartuz.Adierazle horiek, alde
batetik, Planak berak neurtu ahal izango ditu, planaren aurreko, planaren garapeneko eta
amaierako errealitatea konparatzeko, eta, bestetik, baita udalerri honetako Tokiko Agenda
21eko prozesuek ere, jarraipen- eta kontrol- adierazleak direlako.
Adierazle horiek kalkulatzeko, modu berezituak daude: aldagai kuantitatiboa, aldagai
kualitatiboa, aldagai baten funtzioa edo aldagaia, bere horretan.
Hiriguneko ingurumen-kalitatea (HIK).
 HIK1. Airearen kalitatea hirigunean, HAPOren aurretik, garapenean eta amaitu
ondoren.Iturria: Eustat.
2013. urtea: urteko egunen % 99,2an, aire-kalitate “ona” edo “onargarria”.
 HIK2. Berotegi-efektuko gasen (BEG) isuria biztanleko (tCO²e/bizt.), Plana hasi aurretik eta
amaitzean. Iturria: udala.
2013an 6 tCO²e/bizt. izan zen.
 HIK3. Berotegi-efektuko gasen (BEG) isuria biztanleko (tCO²e/bizt.), industriarik gabe,
Plana hasi aurretik eta amaitzean. Iturria: udala.
2013an 5,1 tCO²e/bizt. izan zen.
 HIK4. Berotegi-efektuko gasen (BEG) isuria biztanleko (tCO²e/bizt.), industriarik gabe eta
lehen sektorerik gabe, Plana hasi aurretik eta amaitzean. Iturria: udala.
2013an 4,8 tCO²e/bizt. izan zen.
 HIK5. Berotegi-efektuko gasen (BEG) udal-isuria biztanleko (tCO²e/bizt.), Plana hasi
aurretik eta amaitzean. Iturria: udala.
2013an 0,11 tCO²e/bizt. izan zen.
 HIK6. Bide-argiztapeneko eta udal-instalazioetako udal-kontsumo elektrikoaren ondoriozko
berotegi-efektuko gasen (BEG) isuria (tCO²e), HAPOren aurretik eta amaitzean. Iturria: udala.
2013an 297,49 tCO²e izan zen.
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 HIK7. Soinu-kalitatea (%). 213/2012 Dekretuak, urriaren 16koak, Euskal Autonomia
Erkidegoko kutsadura akustikoari buruzkoak, ezarritako kalitate-helburuak baino soinu maila
handiagoa jasaten duen biztanle kopurua. Iturria: udala, HAPOren azterketa akustikoa oinarri
hartuta.
 HIK8. Inpaktu akustikoa murrizteko jarduketa kopurua edo prebentziozko neurrien edota
neurri aringarrien kopurua (oztopo akustikoak, zarata murrizteko zoladurak, bakarlekuak,
erabileren kontrola, etab.), HAPO amaitutakoan.Iturria: udala.
 HIK9. Titulartasun publikoko espazio libreen azalera guztira (parke eta berdeguneen
sistema orokorra) biztanleekiko (m²/biz), HAPO aurretik (5 m²/biz. Baino txikiagoa) eta berori
amaitu ondoren (5 m²/biz. aurreikusten da, planaren epemugan).
 HIK10. Ibaiertzeko pasealekuen hedadura (m), HAPOren garapena amaitzean.Iturria:
udala.
Uren kalitatea(UK)
 UK1. Zelai (Berastegi) ibaiko uren kalitatea, EAEko ibaien egoera biologikoaren jarraipensarearen adierazleak oinarri hartuta, plana garatu aurretik eta ondoren.Iturria: EAEko ibaien
egoera biologikoaren jarraipen-sarea. Urteko emaitzen txostena. Uraren Euskal Agentzia
(URA). Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila.
2013. urtea. OZE 107 masaren potentzial ekologikoaren diagnostikoaren laburpena.

BIOLOGIKOAK

FISIKO-KIMIKOAK
HIDROMORFOLOGIKOAK
EGOERA

/

ADIERAZLEA
Makroornogabeak (MBI)
Fitobentoak (IPS)
Arrain-fauna (ECP)
EGOERA BIOLOGIKOA
Fisiko-kimiko orokorra (IFQ-R)
Fisiko-kimiko
orokorra
parametroak)
Lehentasunezko substantziak
QBR indizea
Ibai-habitata (IHF)
POTENTZIAL EKOLOGIKOA

(OMA

BERASTEGI (OZE 107)
ONA
MODERATUA
ONA
MODERATUA
OSO ONA
EGOKIA
EGOKIA
MODERATUA
ONA
MODERATUA

Zelai edo Berastegiren masaren kalitatearen arazoa fitobentoen kalitatea da (ez du betetzen
bere ingurumen-helburua). Nolabaiteko kutsadura organikoa adieraz lezake horrek, uraren
kalitate fisiko-kimiko oso onarekin zerikusirik ez duena.Baldintza hidromorfologikoen kasuan ere
oso urrun dago kalitate gorenetik.Egoera potentzial ekologikoa moderatua da, baina 2021erako
egoera onaren helburua lortzetik hurbil dago (ez-betetze arina baina epearen barruan).
 UK2. Udalerriko ur-eskaria guztira (altako hornidura), biztanleko eta eguneko
(l/biztanle/egun), planaren aurretik, garapenean eta amaitu ondoren.Iturria: Eustat.
2013. urtean 150,58 l/biztanle/egun.
 UK3. Banaketa sareko galerak, uraren eskari osoaren ehuneko gisa (eskari osoaren
gaineko %).Iturria: udala.
 UK4. Ingurumen Baimen Bateratua (IBB) duten eta/edo Isuri eta Iturri Kutsatzaileen
Estatuko Erregistroan erregistratutako enpresa-kopurua, planaren aurretik eta plana amaitu
ondoren. Iturria: Eusko Jaurlaritza eta Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioa,
hurrenez hurren.
2013an ez zegoen enpresa bat ere.
 UK5. Kontsumoko uraren osasun-kalifikazioa.Iturria: Osakidetza.
2013an ona zen (3 balioa).
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Lurzoruaren erabilera iraunkorra (LEI)
 LEI1. Lurzoruaren artifizializazioaren intentsitatea (%).
Bizitegi-erabilerek, jarduera
ekonomikoek, azpiegiturek eta ekipamenduek hartzen duten azalera, udalerri osoaren
azalerarekiko, HAPO aurretik eta amaitu ondoren. Iturria: udala. Lurzoru artifizializatuak
2
(hirigunea) 612.993 m ditu, Bista Ona parkea barne hartuta,eta Planaren epemugan 609.514
2
m -ra jaistea aurreikusten da (% 0,5etik gorako murrizketa).
 LEI2. Lurzoruaren erabilera-intentsitatea, bizitegi-lurzoruaren hektarea bakoitzeko biztanlekopuruan neurtuta, HAPO aurretik eta amaitu ondoren. Iturria: udala. Epemugarako
proposamena 235 biztanle ingurukoa da bizitegi-eremuko hektarea bakoitzeko. Dentsitate
handia izango litzateke hori, baina zentzuzkoa eta egokia.
Biodibertsitatea(BI)
 BI1. Lurzoru urbanizaezinean Babes Bereziko gisa kalifikatuta dagoen lurzorua (%), HAPO
aurretik eta berori onartu ondoren. Tokiko plangintzan modu berezian babestutako lurzoruaren
egungo azalera txikia da. Babes bereziko lurzoruaren azalera 114 hektareara iristea
aurreikusten da Planean.
 BI2. Zuhaitz autoktonoen baso-azaleraren eta espezie aloktonoen baso-sailei dagokienaren
arteko erlazioa, HAPO aurretik eta amaitu ondoren. Adierazle horren bilakaera balioetsiko da.
Baliabideak (Energia)(BE)
 BE1. Energia berriztagarrietan instalatutako potentzia (fotovoltaikoa, eolikoa, hidraulikoa,
termikoa), HAPO aurretik eta berori amaitu ondoren. Iturria: udala.
2013an instalatutako potentzia fotovoltaikoa (KW 10.000 biztanleko) 66,49koa zen (2007an 0
izan zen eta 2008an 12,18).
2
Urte berean, instalatutako eguzki-energia termikoaren azalera (m 10.000 biztanleko) 18,80koa
zen (2009an 0 izan zen eta 2010ean 13,99).

BE2. Energia berriztagarriaren produkzioa, HAPO aurretik eta amaitu ondoren.Iturria:
udala.
2013an 28.280 Kwh-koa izan zen.
 BE3. Udalerriko energia-kontsumoaren ehunekoa, energia berriztagarriei dagokiena, HAPO
aurretik eta amaitu ondoren. Iturria: udala.
 BE4. Energia-eraginkortasunaren egiaztagiria (CADEM) duten eraikinen edota eraikinunitateen kopurua, HAPO aurretik eta amaitu ondoren. Iturria: Eustat.
2013an batere ez zegoen.
 BE5. Bideak eta udal-instalazioak argiztatzeari dagokionez, udalerriaren elektrizitatekontsumoa (kwh/urte), HAPO aurretik eta amaitu ondoren. Iturria: udala.
2013an 811.136 Kwh-koa izan zen.
 BE5. Udalerriaren urteko elektrizitate-kontsumoa (kwh/biztanle), HAPO aurretik,
garapenean eta amaitu ondoren. Iturria: Eustat.
2014. urtean 5.744,42 Kwh/biztanle izan zen.
 BE6. Urteko elektrizitate-kontsumo ez-industriala (kwh/biztanle), HAPO aurretik,
garapenean eta amaitu ondoren. Iturria: Eustat.
2014. urtean 1.787,02 Kwh/biztanle izan zen.
 BE7. Industria-sektorearen urteko elektrizitate-kontsumoa (Kwh/biztanle), HAPO aurretik
eta amaitu ondoren. Iturria: Eustat.
2014. urtean 3.957,40 Kwh/biztanle izan zen.
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Hondakinak(HO)
 HO1. Sortzen diren hiri-hondakinak (kg/biz/egun), HAPO aurretik, garapenean eta amaitu
ondoren.Iturria: Tolosaldeko Mankomunitatea.
2014an (apirila) 0,571 (kg/biz/egun) zen.
 HO2. Birziklatze-maila (%), HAPO aurretik, garapenean eta ondoren. Iturria: Tolosaldeko
Mankomunitatea.
2014an (apirila) % 83,6koa zen.
Arriskuak (R)

AR1. Hegal-mugimenduen kopurua (lerratzeak, lur-jausiak, etab.) eta horien
egonkortasuna kontrolatzeko esku-hartzeak, HAPOren garapenean eta amaitu ondoren. Iturria:
udala.
 AR2. Kutsatuta egon daitekeen lurzorua (areak) HAPO garatu aurretik, eta HAPO amaitu
ondoren berreskuratu edota ikertu direnen ehunekoa (%). Iturria: udala.
2015. urtean, lurzoru horiek XXX areako azalera zuten.
Biztanleria(BIZ)
 BIZ1. Biztanleriaren hazkunde-tasa (%), HAPO aurretik, garapenean eta amaitu
ondoren.Iturria: IZFE eta INE edo udala.
2001-2014 aldian (abenduaren 31n), urteko % -0,11koa izan da.
 BIZ2. Hazkunde begetatiboaren tasa (‰), HAPO aurretik, garapenean eta amaitu
ondoren.Iturria: Eustat edo IZFE.
2013. urtean, ‰ 1,64koa izan zen, eta 2010-13 aldian, ‰ 1,52koa.
 BIZ3. Migrazio-saldoa (pertsona kopurua), HAPO aurretik, garapenean eta amaitu
ondoren.Iturria: Eustat edo IZFE.
2001-2013 aldian, urteko -10,4 pertsonakoa izan zen (2013. urtean -19 pertsonakoa izan zen),
eta, aldi berean, urteko -33 pertsonakoa izan zen barneko migrazio-saldoa.
 BIZ4. Zahartze-indizea (%), HAPO aurretik, garapenean eta amaitu ondoren.Iturria:
IZFE.2014. urtean, % 143,1ekoa izan zen.
 BIZ5. EAEtik kanpo jaiotako biztanleria (%), Planaren aurretik, garapenean eta amaitu
ondoren.Iturria: udala.
2014an % 23,5ekoa izan zen (2011n % 22,4koa zen, eta % 6,6 Espainiatik kanpo jaiotakoa
zen).
Ekonomia(E)
 E1. Langabezia-tasa (%), planaren aurretik, garapenean eta amaitu ondoren.Iturria:
Lanbide eta INEM.
2014ko 4. hiruhilekoan langabezia-tasa % 15,81ekoa izan zen (urte bereko beste hiru
hiruhilekoetako % 17 baino txikiagoa) eta 2015eko ekainean % 14,8ra jaitsi zen (% 11%
gizonezkoen artean eta % 19 emakumeen artean).
 E2. Ekonomia-jarduerako establezimenduen batez besteko tamaina, HAPO aurretik,
garapenean eta amaitu ondoren.
Iturria: Eustat.
2014an 4,73 enplegu/establezimenduko zen.
 E3.
Industria-establezimenduen
batez
besteko
tamaina
(enplegua/industriaestablezimendua), HAPO aurretik, garapenean eta amaitu ondoren.Iturria: Eustat.
2014an 14,76 enplegu/industria-establezimenduko zen.
 E4. Industria-sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko (%), HAPO aurretik,
garapenean eta amaitu ondoren.Iturria: Eustat.
2014an % 19,43koa zen.
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 E5. Mikroenpresek sortutako enplegu endogenoaren ehunekoa (0-9 enplegu) (%), HAPO
aurretik, garapenean eta amaitu ondoren.Iturria: Eustat.
2014an 10 langile baino gutxiagoko enpresek enplegu endogenoaren % 41,15 sortzen zuten.
 E6. Udalerriko BPGd biztanle bakoitzeko (eurotan), HAPO aurretik, garapenean eta amaitu
ondoren.Iturria: Eustat.
2012an 24.522 eurokoa zen.
 E7. Diru Sarrerak Bermatzeko Errentaren pertsona onuradunak (biztanleen ‰), HAPO
aurretik, garapenean eta amaitu ondoren.Iturria: Eustat.
2014an ‰ 23,50ekoa zen.
 E8. Oinarrizko Errenta jasotzen duten bizikidetza-unitateak (biztanleen ‰), HAPOren
aurretik, garapenean eta amaitu ondoren.Iturria: Eustat.
2013an 0 zen.
Mugikortasuna eta irisgarritasuna (MI)
 MI1. Bizikleta-bidearen luzera, (km), HAPO aurretik eta amaitu ondoren.Iturria: udala.Gaur
egungo ibilbideak 950 m inguru ditu, eta luzera hori bikoiztea aurreikusten da.
 MI2. Oinezkoen bide egituratzailearen edota orokorraren luzera (m edo km), HAPOren
garapena amaitu ondoren.Iturria: udala.
 MI3. Hirigintzako arkitektura-oztopoak, oztopo naturalak edota beste edozein izaeratako
oztopoak kentzeko edo gutxitzeko jarduketen kopurua, HAPOren garapena amaitu
ondoren.Iturria: udala.
- Interes kulturaleko elementuak (IKE)
 IKE1. Hirigunean, Izaskun barne, eraikinak edota etxebizitzak birgaitzeko lizentzia-kopurua,
HAPOren garapenean eta amaitu ondoren.Iturria: udala.
 IKE2. Interes kulturaleko elementuak edo ondare historikoko elementuak leheneratzeko,
birgaitzeko edota berritzeko jarduketen kopurua, HAPOren garapena amaitu ondoren.Iturria:
udala.
XIII.- AUKERATUTAKO IRTENBIDEEN ETA PLANAREN ERAGIN NEGATIBOAK
PREBENITZERA, MURRIZTERA EDO ARINTZERA BIDERATUTAKO NEURRIEN
BIDERAGARRITASUN EKONOMIKOARI BURUZKO TXOSTENA, HORIETATIK
ERATORRITAKO INGURUMEN-GASTUAK BARNERATZEN DITUELA BERMATZEN
DUENA.
Proposatutako Plan Orokorrak hirigunearen ezaugarriak berreskuratzeko xedean oinarritutako
helburuak lortu nahi ditu, eta ingurumen-arlokoak dira batez ere helburu horiek.
Hirigunean espazio libreak falta dira, nolabaiteko uholde-arriskua dago, ezinbestekoa da
udalerrian mugikortasun-baldintzak berriro orientatzea, hirigintza-oztopoak murriztu behar dira,
guztientzako segurtasuna bermatu behar da, eta ingurune osasungarri bat lortzeko ahalegina
egin behar da.
Argi eta garbi dago ezinbestekoa dela esku hartzea, eta dezenteko urgentziaz, gainera.
Horretarako, plana idazterakoan arreta berezia eskaini zaio berorren bideragarritasunari. Plan
bat proiektu bat da, dokumentu bat, baina gauzatzeko modukoa izan behar du, eta horrelaxe
egin da.
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Horretarako, Azterketa Ekonomiko-Finantzarioa, Jarduketa Programa eta Ingurumen
Jasangarritasunaren Txostena ditu, eta horiei atxikitzen gatzaizkio; horien balioespenetan,
zenbait kasutan sor daitezkeen ingurumen-gastuei erantzuna ematen dieten neurriak txertatu
dira.
Dena den, proposatutako neurri guztiek ingurumen-helburuak dituzte, eta askotariko eragileen
parte-hartzea bultzatzen duten sinergiak formulatu dira, planaren helburuak errazago lortzeko
xedez, ahalik eta adostasun gehienak lortzeko eta ekimenak gauzatzeko inbertsioetan laguntza
izateko aukera ematen baitu horrek.
Aurrez aipatutako adierazleek erakusten duten moduan, Ibarrako etorkizuna bide iraunkorretik
bideratzen du planak, eta arrazoizkoak eta mugatuak diren proposamenen bidez egiten du hori;
baina, gaur egungo egoera dela eta, behar-beharrezkoa da proiektuaren lidergoa udalak bere
gain hartzea, eragile publikoen eta pribatuen aurrekontuek bat egin dezaten eta epe laburrean
eta ertainean udalerriko beharrei erantzuna eman diezaien bultzatzeko.
Udala ari da jada lanean ildo horretan, helburu horretarako proiektu hau badu, eta, lehenengo,
udalbatzaren berrespenak eta, gero, jendaurrean jarri ondoren herritarrarenak emango diote
planari behar duen azken bultzada.
Duela 60 urte soilik, ziur asko ezinezkoa zen irudikatzea Ibarra gaur egun dena izango zela;
ondorengo irudiak erakusten digu egoera hura.

IBARRA: 1954ko ortofotoa (Gipuzkoako Foru Aldundia).
Lanketa propioa: Asentamenduen, ibai-ibilguen eta errepideen esanahia.
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Gaur egun ezinbestekoa da geroztik egindako garapenak “jostea” eta integratzea eta
ingurumen-kalitate handiko ingurune bat ahalbidetzea. Ibarrako ibarrak erantzun ona eman
diezaioke helburu horri baldin eta, horretarako, egoki eta zuzen bideratzen badira behar diren
inbertsioak eta konpromisoak.
Horretarako, ezinbestekoa izango da Administrazio Publiko osoaren (Uraren Euskal Agentzia,
Bide Azpiegiturak, Errepideak, Osasuna, Ingurumena, Gizarte Gaiak, Irisgarritasun Unibertsala,
Kultura, Etxebizitza, SPRI…), tokiko eta eskualdeko agentzien eta eragile pribatuen partehartzea, guztion artean proiektua bideragarri egiteko.
Parte-hartze horrekin aurre egin beharko zaie behar diren konpromiso ekonomikoei eta ondo
barneratu hortik ateratzen diren ingurumen-kostuak.

XIV.- SINTESI
DOKUMENTUA.
AURREKO
EPIGRAFEETAN
EMANDAKO
INFORMAZIOAREN LABURPEN EZ-TEKNIKOA, ALDERDI GARRANTZITSUENEN
KARTOGRAFIAREKIN.
Ibarrako udalak 2004ko urtarrilaren 14ko osoko bilkuraren ebazpenaren bitartez plangintzako
Arau Subsidiarioak berrikusteko lanei ekitea erabaki zuen, Gipuzkoako Foru Aldundiak 1991ko
otsailaren 5ean hartutako ebazpenaren bitartez onartutakoak, zegokion prozesua abian jarrita.
Xede horretarako, udaleko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra idatzi da.
Ingurumen-ebaluazioari buruzko 21/2013 Legean, abenduaren 9koan, EAEko ingurumena
babesteko 3/1998 Lege orokorrean, otsailaren 27koan, eta horiek garatzen dituzten
zehaztapenetan jasotakoaren arabera, Hiri Antolamenduko Plan Orokorrek -aurrerantzean
HAPO- ingurumen-ebaluazioaren prozedura bete behar dute nahitaez.
Dokumentu hau, testuinguru horretan, HAPOren ingurumen-azterketa estrategikoa -IAE- edo
ingurumen-inpaktuaren ebaluazio bateratuaren azterlana –IIEB- da, eta jarraipena ematen dio
2014an hasitako berrikuspen-prozedurari, udalak berriro ekin ondoren udalak berak 2012ko
apirileko ebazpenaren bidez bertan behera utzitako HAPO izapidetzeko prozesuari.
Honako hauek dira, besteak beste, HAPOren helburu estrategikoak eta ingurumenekoak:
-

Ingurune naturalaren eta landa-ingurunearen babesa.
Baliabide naturalak eta natura-balio handieneko elementuak babestea, paisaia barne.
Nekazaritza-babesa eta ingurumen-babesa bateragarri egitea.
Lurzoru urbanizaezinaren erabilerak babestea eta arautzea, kontuan hartuta baliabide
naturalen eta nekazaritza-baliabideen kalitatea eta hauskortasuna, bai eta zona
bakoitzak aurreikusitako erabilerekiko dituen ingurumen-kalitatea eta harrera-ahalmena.
Baliabide naturalen eta/edo eremu narriatu edo aldatuen ingurumen-hobekuntza.
Ingurumen-kalteen
prebentzioari
lehentasuna
ematea,
zuzenketaren
eta
konpentsazioaren aurrean.
Baliabide naturalak eta hondakinak arduraz kudeatzea.
Zelai ibaiaren ibarreko Arane, Montes eta Zume eremuak nekazaritza-balio handiko lur
gisa finkatzea.
Hirigunea ibaira irekitzea eta ibai ertzetan ibaiko parke publiko bat sortzea Tolosako
Zumardi Handi parkeari jarraipena emanaz.
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-

-

Hiri-integrazioa eta -jarraitutasuna, oinezkoen eta txirrindularien mugikortasuna bereziki
erraztuz; eta hirigunearen ingurumen-hobekuntza, bereziki zarata murriztuz.
Horretarako, Apattako biribilgunea eta Bentazar arteko saihesbidea egikaritzea
planteatzen da.
Berrurbanizatzea eta hiri-berroneratzea, irisgarritasun-baldintzak bideratuz, eta ondare
eraikia eta, oro har, kultura-ondarea birgaitzea eta babestea.
Garapen berriak aurreikustea, banantzea eta sakabanaketa ekidingo dituen hiri-bilbe
jarraitua eratuz Gurutzeaga-Emeterio Arresen, Elduaran-Gaiarren, Aranen,
Malkorrenea-Eskuzarren, Ibategi-Eguzkialden, eta San Bartolomé-Zaldune-Azkuen.
Lurzoru industriala prestatzea ekimen publikotik eta eskualdeko izaerarekin
Apatterrekan.
Hirigunean merkataritzaren eta zerbitzuen ekonomia-jarduera bultzatzea, bizitegierabilerarekin bateragarria dena.
Ekipamendu-zuzkidura eta mugikortasun iraunkorra hobetzea.
Uren hornidura- eta saneamendu-sareetarako sarbidea, garapen horien zerbitzu egokia
bermatzeko.
Kontuan hartuko dira energia aurrezteko neurriak, zerbitzu-azpiegituren eraginkortasun
ahalik eta handiena lortzera bideratutakoak (argiteria, etab.) nahiz teknologia berriak
herritar guztien zerbitzura jartzekoak.

IAE (IIEB) honen abiapuntua Ibarrako HAPOko Kontuaren Egoeraren eta Proposamenen
Adierazpenaren 2014ko iraileko Dokumentuan, Haginpek 2010eko uztailean egindako Ibarrako
HAPOren IIEBan eta Ibarrako HAPOren Ingurumen Inpaktuari buruzko Aurretiko Txostenaren
Txosten Osagarriaren 2011ko maiatzeko Eranskinean jasotako ingurumen-informazioa izan da.
Horri gehitu zaio, besteak beste, landarediari buruz, lurzoruaren erabilerei buruz, garapenproposamenak hartzen dituzten eremuen ingurumen-egoerari buruz eta ukitutako pertsona eta
ustiapenei buruz dokumentu honetan jaso den askotariko informazio eguneratua.
Udalerriaren analisiak eta azterketak lurraldeko zenbait eremu gorde eta babesteko premia
nabarmendu du, bestela, denborak aurrera egin ahala, hainbat balio eta baliabide bereziren
galera konponezina gerta litekeela uste delako (intereseko zuhaitz autoktonoak dituzten
eremuak −pagadiak, hariztiak, baso mistoak eta haltzadi txikiak, bereziki−, azaleko urak,
Karañoko onura publikoko mendia, balio agrologiko handiko eremuak, korridore ekologikoak,
interes geologikoko eremuak eta paisaia-intereseko eremuak, batez ere). Aldi berean,
ingurumenaren ikuspegitik leheneratzeko edota berritzeko jarduketak behar dituzten eremuak
hauteman dira (Zelai ibaiaren ibaiertzak, harizti azidofiloko eta baso mistoko arboladi gaztea
edo degradatua duten zenbait eremu, etab.), bai eta ingurumen-arriskua dutenak
kontrolatzekoak ere (uholde-arriskua duten eremuak, higadura-arriskua dutenak edo kutsatuta
egon daitezkeen lurrak dituztenak).
Bestalde, 2014ko irailean aipaturiko dokumentua idatzi zenean, hainbat antolamendu-irtenbide
planteatu ziren udalerriaren premiei erantzuna emateko. Ingurumen-iraunkortasunerako eta
iraunkortasun ekonomiko eta sozialerako irizpideak oinarri hartuta eta gaur egungo egoera
kontuan hartuta, planaren epemugan egingo diren garapen berriak hartzeko harrera-gaitasun
handiena eta hauskortasun txikiena duten eremuak aukeratu dira. Garapen horiek batez ere
hirigunean egingo dira, edo hirigunetik hurbil edo hainbat espazio interstizial eta lurzoru
artifizializatuak okupatuz, aldi berean eremuak berroneratzea eta birkalifikatzea ahalbidetuz.
Horrela, erantzuna eman nahi zaio ezinbestekoa den eta une honetan eskaera duen ondasun
baten eskariari, etxebizitzaren eskariari hain zuzen (Ibategi, Zaldune, Malkorrenea-Eskuzarre
eta Gurutzeagako proposamenak, eta hiriguneko beste jarduketa txiki batzuk); Apatterrekako
eskualdeko industrialdearen bigarren fasea garatu eta zabaltzeari; zuzkidura-ekipamendua
sortzeari (Zaldune, Gurutzeaga, Malkorrenea-Eskuzarre); Zelai ibaiaren ertzetan (Beheko bide,
Ibategi, Zaldune...) oinezkoentzako eta bizikletadunentzako ibilbideak eta espazio libreak
antolatzeari, Ibarrako eskalatik haratago doan eskema bati jarraipena emanaz; Ibarrako eta
Tolosako hiriguneak eta Oria ibaiaren ibarra Apatterreka industrialdearekin lotuko dituen
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bidegorri bat antolatzeari; Apatterreka eta Bentazar arteko saihesbidea amaitzeko
aurreikuspenarekin mugikortasuna hobetzeari; ibaiertzetatik urrundu egiten diren garapenekin
uholde-arriskua minimizatzeari (aplikatu beharreko araudira egokitutako sestrak); eta beste
hainbat proposamen, esaterako, argiteria publikoan eta eraikuntzan eraginkortasun handiagoa
izatearekin zerikusia dutenak, garapen berriei buruzko nahiz eraikin finkatuen birgaitzeari
buruzko indarreko araudia betez, edo ondare eraikia (Akueduktua Ezeizaenea-Errekondonen,
etab.) finkatzearekin, birgaitzearekin edo balioestearekin zerikusia dutenak. Eta hori guztia,
biztanle-kopuruari eusteko eta udalerrian bizi-kalitatea areagotzeko xedez. Hori dela eta,
Planaren eragin positibotzat jotzen da Planean deskribatutakoa.
Halaber, Plan honetako proposamenen garapenen ingurumen-eraginei buruz IAEk (IIEB)
egindako analisiak eta balorazioak agerian uzten dute Eragin Globala guztiz bateragarritzat jo
daitekeela (ingurumen-eragin txikia), izan ere, eragin negatiboak izango dituen arren, sortuko
diren beste eragin asko onuragarriak izango dira. Proposamenen balorazio bateratuak
adierazten du finkatu gabeko eraikinen eraisketak, hainbat kasutan, eragin negatiboak sortuko
dizkiela airearen kalitateari, ondoriozko hondakinen kudeaketari, eremu horietan bizi direnei
(etxeak uzteak), bai eta ingurunean ere (zarata, hautsa, auto-ilarak, etab.), eta zenbait kasutan,
Zelai ibaiaren ibilguaren hurbiltasunagatik, ibai horretako uren kalitateari.
Horien azaleraren zati bat lurzoru artifizializatuan dago, baina beste batzuek lurzoru naturalak
edo emankorrak dituzte. Lurzoru horiek eragin negatiboak jasoko dituzte (Beheko bide, Arane
aldian behin, Ibategi, Zaldune, Gurutzeaga, Malkorrenea-Eskuzarre eta Elduaran Goikoa) eta,
hori dela eta, baita horietan oinarritutako nekazaritza-ustiapenek. Azken kasu horretan, hirierabileren artean baratzeak egoteak ematen dion ukitu berezi hori duen Ibarrako paisaiaren
idiosinkrasiarekin bateragarritzat joko den eragina ere izango da. Izan ere, proposamen horiek
hirigune-ertzean kokatuko diren arren, proposamen berri gehienak ondo txertatuko dira hiripaisaian. Hiriguneko proposamenen kokapen horrek berak azaltzen du landarediak eta faunak
ez dutela eragin esanguratsurik jasango. Malkorrenea-Eskuzarreko bertako zuhaitz-ale batzuek
jasango duten eragina soilik da aipagarria. Proposamen horietako batzuk lurzoru horien
hirigintza-birsailkapena egin ondoren gauzatuko dira. Beste kasu batzuetan ez da beharrezkoa
izango lurzoru hiritarrean daudelako. Akuiferoen urrakortasun posiblea, une honetan
ezezaguntzat jo dena, ziurtasun-maila jakin batekin balioetsiko da prozesuaren ondoz ondoko
faseetan, informazio-maila handiagoarekin.
Landa-lurraren antolamenduari dagokionez, Plan honen ondorioak ez dira negatiboak, batetik,
landa-lurraren natura-, paisaia- eta produkzio-balioei eutsita eta horiek babestuta lurraldea
errespetatzen duelako eta, bestetik, nekazaritza-erabileren garapen iraunkorra eta ingurumenikuspegitik aldatuta, narriatuta eta hondatuta dauden eremuetako ingurumena suspertzea eta
hobetzea sustatzen duelako. Baliabide horiek urbanizaziotik urrunduta babesten dira, ez
herritarrei gozatzea galarazita. Horretan lagunduko duen aplikazioko araudia erregulatuta
ondorio positiboak eta onuragarriak lortzea nahi eta espero da.
Plangintza mailako balizko inpaktu esanguratsuak identifikatu eta balioesteaz gain, IAEk (IIEB)
Plan honen ondorioak desagerrarazteko edo arintzeko neurri babesle, zuzentzaile eta
konpentsatzaileen proposamenak ditu, batez ere ondorio negatiboak minimizatzera
zuzendutakoak, eragiten dituen ekintzaren intentsitatea mugatuz eta haren ondoriozko
arriskuak murriztuz. Neurrien beste helburu bat inpaktua konpentsatzea da, ahal izanez gero,
lehengoratzeko neurriekin edo egindako ekintzaren izaera bereko eta kontrako ondorioko
jarduketekin. Proposatzen diren neurri asko generikoak dira eta beste batzuk, aldiz, eragina
jasan dezakeen eremu partikular bakoitzerako espezifikoagoak dira. Beste batzuk Planaren
indarraldian sustatu beharreko jardunbide egokiei buruzko neurriak dira.
Plangintza-fase honetan arreta berezia jarri da proiektu- eta obra-fasean kontuz jokatuta
ezabatu edo arindu litezkeen eragin posibleak identifikatzeko orduan. Aztertu eta ebaluatutako
irtenbide bakoitzeko eraginak identifikatzeko unean adierazi da kontu hori.
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Testuinguru horretan, IAEk (IIEB) hasieran aurreikusitakoaren eta HAPO egikaritzearen azken
emaitzaren artean desbideratze handirik ez izatea bermatzeko aukera emango duen jarraipeneta kontrol-lana egitea xede duen Planaren eraginak gainbegiratzeko zaintza-programa ere
prestatu da. Horretarako, garrantzitsua da aurreikuspenak eta gomendioak betetzea eta ondorio
negatibo posibleak eta, bereziki, arrisku handienekoak eta ondorioen ex-ante ebaluazioan
ezezagunak ziren ingurumen-balioak zuzentzea eta kontrolatzea. Berrikuspen-lan horri lotuta,
jarraipen-adierazle batzuk ere proposatzen dira, ingurumena babesteko eta garapen iraunkorra
lortzeko helburuak Ibarrako lurraldean txertatzeko konpromisoa neurtzeko balioko dutenak.
Aipaturiko guztiak plangintza-berrikuspen honi nola aurre egin zaion erakusten du, udalerri
honen lurraldearen iraunkortasun-irizpideekin egindako antolamendu integraleko proposamen
bateratuarekin, eta ingurumen-inpaktuaren ebaluazio bateratuaren IAE (IIEB) honen
xedeetarako honako ondorio hauek atera dira: proposatutako irtenbideek ez dituztela eragingo
atalase onargarria baino inpaktu handiagoak eta, aldi berean, hasierako egoerarekin alderatuta,
hobekuntza nabarmena eragingo dutela lurraldean ondorio onuragarriak edo positiboak izango
dituelako, Ibarrak bizirik irauteko behar duen hiri-proiektuari eta lurralde-ereduari erantzuna
emanaz, ondorengo belaunaldien premiak alde batera utzi gabe.
Esku artean dugun ikuspegitik esanguratsuenak diren datuen artean honako hauek
nabarmendu behar dira: Plan honekin hiri-lurraren azalera ez handitzea proposatzen dela,
lurzoru urbanizagarrien antolamendurik ez dela aurreikusten eta hiri-berroneratzea eta birkalifikazioa ahalbidetzeko helburua, udalerriaren etorkizunerako ezinbestekoa dena.
Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legeko 21. Artikuluaren arabera,
dokumentu hori jendaurrean jarriko da herritarrek ezagutu dezaten.
Egungo egoeraren (II.1 planoa) eta Plan Orokorrak proposatutako antolamendu
orientatzailearen (VIII. planoa) arteko kontrasteak eta zonakatze globalaren planoak (III.1),
behar adina irudiztatzen dute kapitulu hau.
XV.- DOKUMENTAZIO GRAFIKOA.
Plan Orokorrak planoen bere dokumentua du. Plano horietako askok erantzuna edo
justifikazioa ematen diote ingurumen-azterketa estrategiko edo ingurumen-inpaktuko ebaluazio
bateratuaren azterketa honetatik ateratzen den guztiari.
Horrela, planoen dokumentuko II. atalak gaiaren inguruko espezifikoak jasotzen ditu.
Honako hauek dira:
II.1.
II.2.
II.3.
II.4.

Udalerriko ortofotoa (2014) .............................................................................. 1 / 10.000
Landaredia eta lurzoruaren erabilerak (plano eguneratua). ........................... 1 / 10.000
Kontuan izandako antolamendu-irtenbideak ..................................................... 1/10.000
Ingurumen-unitate homogeneoak .................................................................... 1 / 10.000

Bestalde, udalerriaren zonakatze globalari (III. 1 planoa), udalerriko mugikortasunerako sareen
zehaztapenari (IV.4 planoa) eta landa-errepideei (VI.2 planoa) dagozkien plano arauemaileek
azterketaren edukiari zuzen-zuzen erantzuten diote.
Bestalde, “V” planoen multzoak hirigintza-antolamenduari gainjarritako baldintzatzaileak
irudiztatzen ditu.
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Honako hauek dira:
V.1.
V.2.
V.3.
V.4.

Ingurumen-baldintzatzaileak. ........................................................................... 1 / 10.000
Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak .............................................................. 1 / 10.000
Uholde-arriskua .................................................................................................. 1 / 5.000
Zonakatze akustikoa. ....................................................................................... 1 / 10.000

I.1 eta I.2 planoek, bestalde, bere ingurunean kokatzen dute udalerria.
Planaren Memoriaren 2. eranskinean Eusko Jaurlaritzak emandako arriskuei buruzko planoak
sartu dira.
Modu osagarrian, prozesuan zehar egin den kartografia ere jaso da 2014ko iraileko eta aurreko
dokumentuetan, Aurrerapeneko eta 2011ko behin-behineko onespeneko dokumentuak barne;
behar izan den informazio guztia zehatz-mehatz biltzen dute dokumentu horiek (landaredia,
malden analisia, hipsometria, geomorfologia, etab.).
Dokumentu honetan, aipatu ditugunetan eta 2014ko irailekoan, prozesuan kontuan hartu diren
irtenbideen erreferentzia grafikoa ere jasota dago, xehetasun osoz.
Azkenik, Plan Orokorraren VIII. planoan, proposatutako antolamenduaren azalpen-irudia ikus
daiteke, ortofoto berrienaren gainean egindakoa. Plana egikaritzeak izango duen irismena eta
sortuko duen inpaktua azaltzen ditu irudiak, II.1 planoarekin alderatuta.
Nolanahi ere, ingurumen-inpaktuaren ebaluazio bateratuaren testu betegin honetan askotariko
grafikoak ere gehitu dira proposamenaren eta bere ingurumen-ebaluazio estrategikoaren
norainokoa modu grafikoan irudikatzeko xedez.
Hala, dokumentu honek erantzuna ematen dio Ibarrako Plan Orokorraren behin betiko
onespenerako Foru Aldundiaren erabakian xedatutakoari eta informazioa, diagnostikoa eta
egindako ebaluazioak batzeaz gain, honako hauek gehitzen ditu Ingurumen Organoak egindako
ingurumen-inpaktuari buruzko behin betiko txostenaren arabera:
-

Behin betiko onartutako jarduketen identifikazioa, diagnostikoa eta aplikazioneurriak.
Ikuskapen-programa, behar den bezala doituta.
Legegintzako erreferentziak eguneratzea.
Beste azterketa akustiko bat.
Babes akustiko bereziko zonako plan berriak.

Planaren garapenean, behar diren ingurumen-ebaluazioko dokumentuak izango dituzten planak
eta proiektuak formulatuko dira, eta baita azterketa akustikoak eta dagozkion zonako planak,
batez ere Plan Orokor honek hiri-lur finkatugabe gisa identifikatu duen Ibategiko eremua, hiriberroneratzea proposatzen duena eta, bereziki, Euskal Herria kalearen zeharkako sekzioa
zabaltzea eta Zelai ibaiaren ibai-ertzean parke bat antolatzea, batez ere ingurumen-arloko eta
hiriguneko bizi-kalitatea birkalifikatzeko helburuak direnak.
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Horrekin, prozesutik atera den guztiari erabateko erantzuna ematen zaiola ulertzen da.

Donostian, 2018ko uztailean
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I. ERANSKINA.
Baliabide hidrikoen nahikotasunari buruzko txostena
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II. ERANSKINA
Ingurumen Organoaren ebazpena Apatterreka eremuari buruz
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III. ERANSKINA
Ingurumen Organoaren ingurumen-inpaktuaren behin betiko txostena
Ibarrako Hiri Antolamenduko Plan Orokorrari dagokionez

JAKI9cf99a01-191f-4f79-a75f-bf34e69b7dd3

JAKI9cf99a01-191f-4f79-a75f-bf34e69b7dd3

JAKI9cf99a01-191f-4f79-a75f-bf34e69b7dd3

JAKI9cf99a01-191f-4f79-a75f-bf34e69b7dd3

JAKI9cf99a01-191f-4f79-a75f-bf34e69b7dd3

JAKI9cf99a01-191f-4f79-a75f-bf34e69b7dd3

JAKI9cf99a01-191f-4f79-a75f-bf34e69b7dd3

Egiaztapen Kode Segurua / Código Seguro de Verificación: JAKI9cf99a01-191f-4f79-a75f-bf34e69b7dd3
Dokumentu elektroniko honen paperezko kopiaren osotasuna eta sinadura egiaztatzeko, sar ezazu egiaztapen kode segurua egoitza elektronokoan:
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks
Compruebe la integridad y firma de la copia en papel de este documento electrónico, introduciendo el código seguro de verificación en la sede
electrónica: https://egoitza.gipuzkoa.eus/csv

HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA
IBARRA
2018ko Uztaileko Testu Bategina
“4. PLANOAK” Dokumentua

IBARRAKO HAPO
“4. PLANOAK” dok.
2018ko uztaileko Testu Bategina

AURKIBIDEA
I.-

Informazioa.
1.
2.

II.-

Zonakatze xehatua (Hiri-Ingurunea – Iparraldea) ............................................................................. 1 / 2.000
Zonakatze xehatua (Hiri-Ingurunea – Hegoaldea) ............................................................................ 1 / 2.000
Hiri lurzorua. Kategorizazioa. Azpieremuen mugaketa (Hiri-Ingurunea – Iparraldea) ........................ 1 / 2.000
Hiri lurzorua. Kategorizazioa. Azpieremuen mugaketa (Hiri-Ingurunea – Hegoaldea) ....................... 1 / 2.000
Eraikitze, erabiltze eta jabetza baldintzak (Hiri-Ingurunea – Iparraldea) ............................................ 1 / 2.000
Eraikitze, erabiltze eta jabetza baldintzak (Hiri-Ingurunea – Hegoaldea) ........................................... 1 / 2.000
Udalerriko mugikortasunarako sarea ................................................................................................ 1 / 5.000
Hiri zerbitzuen azpiegiturak
5.1 Ur horniduraren sare orokorra ................................................................................................. 1 / 5.000
5.2 Saneamenduaren sare orokorra ............................................................................................. 1 / 5.000
5.3 Argi indarra banatzeko sare orokorra ...................................................................................... 1 / 5.000
5.4 Gas horniduraren eta telefoniaren sare orokorra ..................................................................... 1 / 5.000

Hirigintza-antolamenduari gainjarritako baldintzatzaileak
1.
2.
3.
4.

VI.-

Zonakatze globala (Udalerria) ........................................................................................................ 1 / 10.000
Zonakatze globala (Hiri-Ingurunea – Iparraldea) ............................................................................... 1 / 2.000
Zonakatze globala (Hiri-Ingurunea – Hegoaldea) ............................................................................. 1 / 2.000
Lurzoruaren sailkapena (Udalerria) ................................................................................................ 1 / 10.000
Lurzoruaren sailkapena. Hirigintza-eremuen mugaketa. (Hiri-Ingurunea – Iparraldea) ...................... 1 / 2.000
Lurzoruaren sailkapena. Hirigintza-eremuen mugaketa(Hiri-Ingurunea – Hegoaldea) ...................... 1 / 2.000

Antolamendu xehatua.
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.
5.

V.-

Udalerriaren ortofotoa (2014) ......................................................................................................... 1 / 10.000
Landaretza eta lurzoruaren erabilerak (eguneratutako planoa) ....................................................... 1 / 10.000
Kontuan hartutako ordenazioko aukerak ........................................................................................ 1 / 10.000
Ingurumen-unitate homogeneoak ................................................................................................... 1 / 10.000

Egitura antolamendu.
1.
2.1
2.2
3.
4.1
4.2

IV.-

Udalerriaren kokapena Tolosako Eremu Funtzionalan (Tolosaldea) ............................................... 1 / 50.000
Udalerriaren mugaketa. Toponimia ............................................................................ 1 / 10.000 eta 1 / 3.000

Ingurumen Ebaluazio Estrategikoa (IGEBE).
1.
2.
3.
4.

III.-

Eskala

Ingurugiro baldintzatzaileak ............................................................................................................ 1 / 10.000
Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak .............................................................................................. 1 / 10.000
Uholde arriskua ................................................................................................................................ 1 / 5.000
Zonifikazio akustikoa ...................................................................................................................... 1 / 10.000

Hirigintza exekuzio
1.1
1.2
2.

Hirigintza exekuziorako baldintzak (Hiri-Ingurunea – Iparraldea) ...................................................... 1 / 2.000
Hirigintza exekuziorako baldintzak (Hiri-Ingurunea – Hegoaldea) ..................................................... 1 / 2.000
Landa errepideen sarea ................................................................................................................. 1 / 10.000

VII.- Katalogoa.
1.

Katalogatutako eraikuntz eta elementuak .................................................................. 1 / 10.000 eta 1 / 3.000

VIII.- Antolamenduaren irudi erakusgarria ...................................................................................................... 1 / 4.000
Oharra:
Plano hauek osatzen dira prozeduran egindako planoekin, batez ere, 2014ko irailan egindakoak, Informazio eta
Dagnostiko agirian jasotzen direnak.

