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MEMORIA

1.- SARRERA
Apattaerreka Eskualdeko Industrialdearen "18.1 (Tolosa) – Ibarrako lursailak”
Azpieremuaren hirigintza-garapena (antolamendu xehatua Hiri Antolamenduko Plan Berezi
honen bidez ezartzen da) egungo Apattaerreka industrialdea zabaltzeko eskualdeko eskuhartze bat da, sustapen publikokoa. Esku-hartzearen sustatzailea TAILSA sozietatea da, eta
sozietatean Eusko Jaurlaritzak (Sprilurren bidez) Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Tolosaldeko
udalek parte hartzen dute.
1.1.-

AURREKARIAK

Apattaerreka eskualdeko industrialdearen proiektua sortzeko prozesua 1997an hasi
zen, GI-2130A errepidea, Ibarrako saihesbidearen 1. fasea, eraiki zenean, ordura arte iristezina
izandako lursail baten hirigintza-okupazioa ahalbidetu zuen elementu katalizatzailea izan
baitzen.
Apattaerreka industrialdearen antolamendu orokorrean bata bestearen atzetik
garatuko ziren bi fase aurreikusi ziren hasiera hartan. Lehenengo fasean bakarrik sustatzeko
moduko industrialdearen zati bat eraikiko zen, berez orekatutako lur-mugimenduak eginez, eta
fase hori une hauetan jada gauzatuta dago. Bigarren fasea gerora garatzeko utziko zen, eta
honen helburua izango zen ibarbidearen behealdea kanpotik ekarritako lurrez betetzen joatea
eta, ondoren, industrialde moduan garatu ahal izatea.
Ibarrako, Leaburuko eta Tolosako plangintza orokorra aldatzeko espedienteak 2001eko
maiatzean onartu zirenean, industrialdea garatzeko bigarren fase hori momentuz bertan
behera uztea erabaki zen, lehenengo Plan Partzialean hasiera batean aurreikusi zen bezala, era
horretara errekastoaren ibilguaren behealdea berezko egoeran mantenduko zela bermatzeko.
Ondorioz, 2001eko abenduan onartu zen Plan Partzialean jasotako antolamenduan ez zen
aurreikusi ibarbidea lurrez betetzen joateko eta industrialdea garatzeko 2. fasea, nahiz eta,
berez, ez zen itxi gerora hirigintza-alternatiba hori aintzat hartzeko aukera. Eta horri begira,
ibarbidearen behealdea aurrerago industrialdearen 2. fase moduan garatzea ahalbidetuko
zuten neurriak eman zitzaizkien azpiegitura orokor nagusiei (sarbideei, uraldiei eusteko
urmaelari, ur-deposituari eta ur-hornidurako hoditeriari, saneamendu-sareei eta erdi-tentsioko
argindar-harguneari).
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Onartutako Plan Partzialean Apattaerreka industrialdea urbanizatzeko aurreikusitako
obra guztiak 2005ean amaitu ziren, eta gaur egun industrialdeko lurzati gehienak daude
industria-eraikinek okupatuta.
2008an onartu zen behin betiko 2001eko Plan Partzialaren aldaketa, antolamendu
xehatua eraikitako errealitatera egokitzeko, eta egindako xehetasun-azterlanak barne hartu
zituen.
Euskadiko Trenbide Sare Berria (AHT) Tolosaldean eraikitzen hastekotan zirela ikusita,
Apattako industrialdearen 2. fasea garatzeko aukera berriz aztertu zen, Tolosaldeko AHTren
obretan sortuko ziren soberako lur guztiak Apattako ibarbidearen behealdean botatzeko
aukera ikusi baitzen.
Alternatiba hori planteatu zen eskualdean ingurumen-eraginak gutxitzearen ikuspegitik
eta, aldi berean, bertako lurzoru-baliabide urriak jasangarritasun-irizpideetan oinarrituta ahalik
eta ongien aprobetxatzearen ikuspegitik. Horrela, ingurumenaren ikuspegitik eta ikuspegi
teknikotik interesgarria zen Euskadiko Trenbide Sare Berriko (AHT) Tolosaldeko obretako
soberako lurrak leku bakar batean biltzeko aukera. Izan ere, era horretara, lurraldean zehar
hondakindegiak ugaritzea eragotziko zen, eta, gainera, bide-sare orokorretik eskuera-eskueran
egongo zen lurrak isurtzeko lekua. Horrez gain, alternatiba oso positiboa zen lurraldea
jasangarritasun-irizpideetan oinarrituta antolatzeari begira ere; izan ere, betelana egin
ondoren eremuaren hirigintza-aprobetxamendua ahalbidetuko zuen.
Antolamendurako alternatiba hori, hau da, Apattako ibarbidearen behealdea lurrez
betetzea eta, ondoren, Apattaerreka industrialdearen 2. fasea garatzea, jada legez tramitatuta
zegoen Tolosako udal-barrutian, 2009ko otsailean onartu zen Hiri Antolamenduko Plan
Orokorrean jasota baitzegoen “18. Apattaerreka” hirigintza-esparrua, eta horren baitan “18.1
(Tolosa) – Ibarrako lursailak” azpieremua, Tolosa eta Ibarra artean dagoen eremu partekatuari
dagokiona, industrialdearen 2. fasea garatzeko.
Tolosako HAPO EAELABen aurrean tramitatu zenean, URA – Uraren Euskal Agentziak
txosten bat aurkeztu zuen 2009-01-09 datarekin, eta, "18. Apattaerreka” hirigintza-eremuari
dagokionez, ibarbidea betetzeko baimena eman zuen, bi baldintza jarrita: errekastoaren bide
naturalaren ondotik joango litzatekeen hondoko drain bat egikaritzea, baina erregularizatuta,
eta drain horren proiekzio bertikala ez eraikigarria izatea eta bere jabari publikoa mantentzea;
eta bigarren baldintza zen uraren bidea perimetroan luzatzea tratamendu naturalizatu baten
bidez.
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Tolosan egindako prozesuarekin batera, Ibarrak 2009an ekin zion Arau Subsidiarioen
Aldaketa Puntualari, Apattako ibarbideko hirigintza-garapen berria ahalbidetzeko.
Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak 2010-02-09 datarekin
formulatu zuen Ibarrako Plangintzako Arau Subsidiarioak Aldatzeko Espedientearen
ingurumenaren gaineko inpaktuari buruzko ebaluazio bateratua egiteko erreferentziako
dokumentua, eta bertan emandako oharrei jarraituz prestatu zen arau subsidiarioak aldatzeko
dokumentua, Ibarrako Udalak hasierako onarpena 2010-10-26an eman ziona.
Gipuzkoako Foru Aldundiko Garapen Iraunkorrerako Departamenduak 2011-01-27ko
datarekin igorri zuen Apattaerreka Eskualdeko Industrialdearen 2. fasea eta zabalkuntza
garatzeko Ibarrako Arau Subsidiarioen Aldaketaren ingurumenaren gaineko inpaktuari buruzko
aurretiazko txostena, eta bertan egindako oharrak behin behineko onarpena emateko
dokumentuan sartu ziren eta ingurumenaren gaineko inpaktuari buruzko ebaluazio bateratuari
erantsi zitzaizkion (2011ko maiatza).
Gipuzkoako Hirigintza Plangintzaren Atalak 2011ko uztailaren 14an egin zuen 5/2011
bilkura, eta bertan Gipuzkoako Apattaerreka Eskualdeko Industrialdearen 2. fasea eta
zabalkuntza garatzeko Ibarrako hirigintza-plangintzako arau subsidiarioen aldaketa
puntualaren aldeko irizpena eman zuen Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldea Antolatzeko
Batzordeak. Txostenean URA – Uraren Euskal Agentziak 2011ko uztailaren 12an igorritako
aldeko txosteneko zehaztapen lotesleak jaso zituen.
Era berean, 2011ko abuztuaren 11n Gipuzkoako Foru Aldundiko Bide Azpiegituretako
zuzendari nagusiak Apattaerreka Eskualdeko Industrialdearen 2. fasea eta zabalkuntza
garatzeko Ibarrako Arau Subsidiarioen Aldaketaren espedientearen aldeko irizpena eman zuen.
Azkenik, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumen eta Lurralde Antolaketako forudiputatuak 2011ko irailaren 12an aurkeztu zuen Apattaerreka Eskualdeko Industrialdearen 2.
fasea eta zabalkuntza garatzeko Ibarrako Arau Subsidiarioen Aldaketaren ingurumenaren
gaineko inpaktuari buruzko behin betiko txostena, eta aldeko irizpena eta baldintzatua eman
zuen. Honakoak ziren, laburbilduta, txostenean adierazitako baldintzak:
1.- Uraren zikloa: Eskaera berriei erantzuteko behar diren ur-baliabideak izateari eta
jabari publiko hidraulikoa babesteari buruzko beharrezko txostena eskatu
beharko zaio administrazio hidraulikoari.
2.- Mugikortasuna: Industrialderako mugikortasun jasangarriaren plan bat idaztea
eta ezartzea arautu beharko da.
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3.- Zarata eta bestelako eragozpenak: Industrialdearen lehenengo fasearen
urbanizazio-proiektuan ingurumena zaintzeko programaren baitan egindako
jarraipenaren emaitzei buruzko informazio-ekarpena arautu beharko da.
4.- Ikuskapen-programa: Ustiapen-faserako kontrolak zehatzagoak izatea arautu
beharko da, bai eta, horrez gainera, aurreikusi ez diren eta instalatutako
jardueren funtzionamenduaren ondorioz egon litezkeen ingurumen-arazoak
(zaratak, usaina, hondakinen kontrolik gabeko isurketak, eta abar) hauteman ahal
izateko kontrolak barne hartzea ere.
Apattaerreka Industrialdea zabaltzeko Ibarrako Plangintzako Arau Subsidiarioen
Aldaketaren espediente hori 2012ko maiatzean onartu zen behin betiko.
Aldi berean, TAILSA Hiri Antolamenduko Plan Berezia (HAPB) idazten hasi zen, eta
2009an eremua antolatzeko aurrerapena idatzi zuen eta proposamen ezberdinak egin zituen,
jarraian dauden irudietan ikusten den moduan.

Lehenengo antolamendua ez zuten onartu udalek, Tolosako eta Ibarrako lurzatieskaintzak oso ezberdinak zirenez. Gogoeta horrek eraginda, bigarren antolamendua planteatu
zen, eta bigarren horretan oinarrituta egin zen HAPBren aurrerapen bat, eta bertan lurzatien
azalerak eta aprobetxamenduak zehaztu ziren. Ikusten den moduan, antolamendu horietan ez

1. dokumentua: MEMORIA
SALABERRIA INGENIERITZA SL, MARIA LASA, TOMAS MINGOT
4

APATTAERREKA ESKUALDEKO INDUSTRIALDEAREN “18.1 (TOLOSA) – IBARRAKO LURSAILAK”
AZPIEREMUARI DAGOKION HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN BEREZIA
2019KO MARTXOA

zegoen aurreikusita GI-2130A errepideko erdi-lotunea, eta ez zuen, beraz, Ibarrako
plangintzako arau subsidiarioen aldaketak gero adierazitako eremua kontuan hartzen.
Behin Ibarrako arauak aldatzeko dokumentuan eremu hori zehaztu ondoren, 2012ko
abenduan planteatu zen erdi-lotune berria jasotzen zuen antolamendu berria.

Antolamendu horri jarraituz egin zen zonakatze xehatua eta lurzati eraikigarrien
ezaugarrien koadroa finkatzen zituen HAPBren eduki nagusiak laburbiltzen zituen dokumentua.
Gainera, 2014ko urtarrilean Apattaerreka Eskualdeko Industrialdearen "18.1 (Tolosa) –
Ibarrako lursailak” Azpieremua Urbanizatzeko Aurreproiektua egin zen, eta bertan nahiko
zehaztasunez finkatu ziren jarduketa horren urbanizazio-kostuak.
Bestalde, 2009an idatzi zen Apattako ibarbidea Tolosaldeko AHTren obretako
materialekin betetzeko proiektua. Proiektu horretan aurreikusten zen Apattako ibarbideko
ibilgua egokitzea, ibarbidean erregularizatutako ibilgutik hondoko drain bat egikaritzea, lehen
aipatutako URAren txostenean ezartzen zen bezala, Apattatik San Blaserako bidea
desbideratzea eta Ibiurko urtegitik Ibarrara ura hornitzeko hoditeria aldatzea eta beharrezko
betelanak egitea.
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Euskadiko Trenbide Sare Berriko (AHT) obretako materiala hartu ahal izateko Apattako
ibarbidea egokitzeko obrak 2011ko urrian amaitu ziren, eta AHTko obretako soberako
materiala hartzeko “depositua” abian jartzeko baimena 2012ko urrian eman zuen Eusko
Jaurlaritzako Ingurumen Sailburuordetzak.
Hortik hasita, pixkana joan zen betetzen ibarbidea Tolosa-Hernialde eta HernialdeZizurkil tarteetako materialekin, eta betelanaren proiektuan aurreikusitako materialaren
(1.300.000 m3) % 70era arte iritsi zen gutxi gorabehera.
Betelana osatzerik ez zela izango ikusita, lursailen jabea den enpresa publikoak,
TAILSAk, eremuaren antolamendua berriz egitea planteatu zuen, lur-mugimenduak 980.000
m3-ra murrizteko eta industrialdetik egungo biribilgunetik pasatu gabe irteteko GI-2130A
errepiderako erdi-lotunea kentzeko. Urbanizatu beharreko eremua murriztean, Ibarrako
arauak bigarren aldiz aldatu beharko zirela ikusi zen, hain zuzen ere, hiri-lurzoruaren mugaketa
zehatz-mehatz garatu beharreko eremuetara doitzeko.
Apattaerreka Eskualdeko Industrialdearen 2. fasea eta zabalkuntza garatzeko Ibarrako
Arau Subsidiarioen Bigarren Aldaketa horren hasierako onarpenaren dokumentua 2016ko
martxoaren 17an onartu zuen Ibarrako Udalak. Dokumentua jendaurrean jarrita egon zen
denboran Tolosako Udalaren alegazio bakarra jaso zen, eta planteatzen zuen garapenean
kontuan hartu behar zela Apatta auzoaren, hirigintza-garapen berriaren eta Tolosako San Blas
auzoaren arteko mugikortasuna hobetzea. Tolosako Udalaren alegazioak zehatz-mehatz
honako hiru alderdi hauek planteatu zituen:
-

Plan Bereziak kontuan hartu beharko du, udalerrien artean aurreikusitako parkea
egin ahal izateko, iparraldeko azpieremuan dagoen azalera osoa urbanizatu
beharko dela, nahiz eta lurzoru horiek azpieremutik kanpora egon.

-

Mugikortasunari dagokionez, Apattaerrekako industria-garapen hori bidegorri
baten bidez lotu behar da Apatta kalearekin.

-

Azkenik, aztertu beharko litzateke Apattako industrialdea, ahal izanez gero,
Tolosako hilerriarekin (San Blas auzoa) lotzeko aukera.

Tolosako Udalak aurkeztutako alegazioa onartu egin zen.
Alegazio horretan oinarrituta idatzi zen behin-behingo onarpena jasotzeko 2016ko
uztailean aurkeztu zen dokumentua, eta 2017ko apirilaren 4an onartu zuen behin betiko Foru
Aldundiak.
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Aldi berean, TAILSA, 2014tik, Ibarrako Arauen Bigarren Aldaketan adierazitako eremua
hartzen duten antolamendu posibleak sakontzen joan da, Hiri Antolamenduko Plan Bereziaren
dokumentu honetan jasotakora iritsi arte.

1.2.-

PROIEKTUAREN XEDEA

Hiri Antolamenduko Plan Berezi honen xedea da Apattaerreka Eskualdeko
Industrialdearen 2. fasea eta zabalkuntza garatzeko Ibarrako Arau Subsidiarioen Bigarren
Aldaketan eta 18.1 azpieremurako Tolosako Hiri Antolamenduaren Plan Orokorrean
planteatutako hirigintza-antolamenduaren ezaugarriak zehaztea.
“18.1 (Tolosa) – Ibarrako lursailak” Azpieremua osatzen dute jarduera
ekonomikoetarako lurzatiak hartzen dituen eremuak eta iparraldean dagoenak, hau da,
hiriarteko parkea eta haren sarbideak eta zerbitzuak biltzen dituenak. Gainera, eta udalekin
adostuta, Plan Berezian jaso da industria-garapenaren sustapenak eremutik kanpora dagoen
ondoko esparrua urbanizatu beharko duela planteatuta dagoen hiriarteko parkea osatzeko.

1.3.-

ANTOLAMENDU-IRIZPIDE OROKORRAK

Planteatutako proposamenek, funtsean, jarraian azaltzen diren antolamendu-irizpide
orokorrei erantzuten diete. Lehenik eta behin, beraz, nabarmendu behar da Apattako
industrialde osoaren izaera udalaz gaindikoa eta/edo udalen artekoa dela, Plan Berezi honekin
antolatzen den zabalkuntza barne dela. Izaera horrek justifikatzen du lursail guztiak
hirigintzaren ikuspegitik batera eta osotasunean hartzea, nahiz eta Apattako industrialde osoa
osatzen duten hiru udalerrietako bati atxikita egongo diren.
Abiapuntuko kontzeptu horretatik abiatuta, garapen berriek honako parametro hauei
erantzuten diete:


Apattaerreka industrialdearen 2. fasean antolatutako hirigintza-garapen berriak
egungo industrialdeko bideen eta lurraldearen zabalkuntzan kokatuko dira.
Azpieremu horren azalera osoa 154.300 m2-koa da, horietatik 76.714 m2 Ibarra
udalerriari dagozkio eta gainerako 77.586 m2 Tolosa udalerriari.
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Industrialdearen egungo garapenarekin Tolosako eta Ibarrako udalei lagatako
eremuetan hiriarteko parkea izango den berdegune bat egingo da; eremu
gehiago ere lagako dira aztergai den hirigintza-planeamendua garatu ahala.
Berdegune horren gutxi gorabeherako azalera 5,0 Ha-koa izango da.



Apatta errekastoaren ibilgua egokitu egingo da jatorrizko kokapenetik udalerrien
mugan zehar, “18.1 (Tolosa) – Ibarrako lursailak” azpieremuaren mendebaldeko
ertzerantz. Dokumentu honetako planoetan jasota dago AHTko materialak
hartzeko egokitzapen-obrekin egindako ibilgu berriaren trazadura.



Indarrean dagoen EAEko Ibai eta Erreka Ertzak Antolatzeko Lurralde Plan
Sektorialean eta Ingurumen Azterlan Estrategikoan ezarritako irizpideei jarraituz,
proiektatutako eraikuntza berriak gutxienez 12 metro atzeratuko dira Apatta
errekastoaren ibilgu berritik. Era berean, urbanizazioa gutxienez 5 metro
atzeratuko da ibilgu horretatik, Uraren Legean ezarritakoari jarraituz.



Adierazitako azpieremuan irabazi asmoa duen industriako hirigintzaeraikigarritasuna, egikaritzea aurreikusten dena, gehienez 63.050 m²-koa izango
da sestra gainean, eta oinplanoko gehieneko okupazioa 48.500 m²-koa.
Zuzkidura- eta/edo ekipamendu-erabilera pribatuetarako eraikigarritasuna ere
sartuta dago eraikigarritasun horretan. Plan Berezi honetan aurreikusitako
antolamenduaren arabera, eraikuntza-garapena berdintsu ezarriko da Ibarrako
udalerrian eta Tolosako udalerrian.



Hiri Antolamenduko Plan Bereziak alorreko administrazioek ezarritako honako
baldintzatzaileak hartzen ditu kontuan:
o

URA – Uraren Euskal Agentziak ibarbidearen hondoko drainaren behin
betiko ezarpenari eta horren jabari publikoa mantentzeari buruz jarritako
baldintzak kontuan hartuko dira, proiekzio bertikalean eraiki ez dadin. Era
berean, arauen aldaketaren ingurumenaren gaineko inpaktuari buruzko
2011ko iraileko behin betiko txostenean ezarritakoari jarraituko zaio.

o

Ibarrako eta Tolosako udalek adierazitako honako alderdi hauek beteko
dira:

1. dokumentua: MEMORIA
SALABERRIA INGENIERITZA SL, MARIA LASA, TOMAS MINGOT
8

APATTAERREKA ESKUALDEKO INDUSTRIALDEAREN “18.1 (TOLOSA) – IBARRAKO LURSAILAK”
AZPIEREMUARI DAGOKION HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN BEREZIA
2019KO MARTXOA

1.4.-

-

Apattako industrialdea eta Apatta kalea bidegorri baten eta oinezkoen
bide baten bidez lotuko dira, eta Tolosako hilerrirako bidea ere egingo
da.

-

GI-2130A errepidetik iparraldeko azpieremura, hiriarteko parkea
egingo den lekura, iristeko bidea egokituko da, parkera sartzeko eta
parketik irteteko eta industrialdeko larrialdietarako irteera gisa erabili
ahal izan dadin.

-

Azpieremuaren iparraldean eta eremuaren barruan sartuta dauden
lurzoruen urbanizazioa egokituko da.

HIRI-ANTOLAMENDUKO PLAN
INGURUMEN-IRIZPIDEAK

BEREZIA

IDAZTEAN

KONTUAN

HARTUTAKO

“18.1 (Tolosa) – Ibarrako lursailak” Azpieremuaren Hiri Antolamenduko Plan Berezia
egitean hainbat ingurumen-irizpide izan dira kontuan eta ezarri dira. Irizpide horiek bat datoz
Apattaerreka Eskualdeko Industrialdearen 2. fasea eta zabalkuntza garatzeko Ibarrako Arau
Subsidiarioen Lehenengo Aldaketaren ingurumenaren gaineko inpaktuari buruzko behin betiko
txostenean jasotakoekin (Txostena Foru Aldundiko Ingurumen eta Lurralde Antolaketa Sailak
egin zuen 2011ko irailean), bai eta Plan Berezi hau egin aurretik idatzitako Ingurumen Azterlan
Estrategikoaren irismeneko dokumentuan (Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Administrazioaren
Zuzendaritzara 2018ko apirilean bidalia) jasotakoekin ere.
Honako hauek dira Hiri Antolamenduko Plan Berezi hau egitean ezarri eta jaso diren
ingurumen-irizpideak:
1.- Jasangarritasun-irizpideak
 Lurzoruaren erabilera arrazionala, eta jada artifizializatuta dauden
lurzoruen erabilera lehenestea.
 Irisgarritasuna eta mugikortasuna sustatzea, hiri-egitura trinkoak sortuta.
 Lurzoruaren zigilatzea murriztea erabilera-teknika jasangarrien bidez.
 Baliabide naturalen erabilera jasangarria sustatzea.
 Habitatak eta espezieak zaintzea eta hobetzea.
 Kultura ondarea eta paisaia kontserbatzea eta hobetzea.
 Energiaren aurrezpena eta energia berriztagarrien erabilera sustatzea.
 Aire garbia bermatzea eta zarata eta argi-kutsadura murriztea.
 Klima-aldaketarekiko kalteberatasunaren murrizketa bultzatzea.
 Arrisku naturalak gutxitzea.
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2.-

Ura:



3.-

Mugikortasuna.
 Apattaerreka Industrialdearen Mugikortasun Jasangarriaren Plana
egiteko premia.

4.-

Zarata eta bestelako eragozpenak
 Ingurumenaren gaineko inpaktuari buruzko ebaluazio bateratuaren
azterlana idaztean egindako soinu-neurketez gainera, industrialdearen
lehenengo fasearen urbanizazio-proiektuan ingurumena zaintzeko
egin zen programaren baitan egindako jarraipenaren emaitzei buruzko
informazioa ere baliatzea.

5.-

Ikuskapen-programa
 Ustiapen-faserako kontrolak zehatzak izango dira, eta, horrez gainera,
aurreikusi ez diren eta instalatutako jardueren funtzionamenduaren
ondorioz egon litezkeen ingurumen-arazoak (zaratak, usaina,
hondakinen kontrolik gabeko isurketak, etab.) hauteman ahal izateko
kontrolak sartu behar dira.

Apattako ibarbideko ibilgu berriaren ingurumen-alderdiak hobetzea.
Ibarbideko ibilgu zaharretik hondoko drain bat egikaritzea, behar
bezala erregularizatuta, kontuan hartuta jabari publikoa mantenduko
duen trazadura berri horren proiekzio bertikalean ezingo dela eraiki.
Obra hori 2011n egin zen, AHTko lur-mugimenduetako soberako
materiala hartzeko ibarbidea egokitzeko obrak egin zirenean.
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2.- HIRIGINTZAKO INFORMAZIOA
2.1.-

LURRALDEAREN MUGAKETA ETA EZAUGARRIAK

“18.1 (Tolosa) – Ibarrako lursailak” Azpieremua eta, ondorioz, Apattaerreka
Eskualdeko Industrialdearen zabalkuntza-eremua Ibarra hegoaldean eta Ibarrako eta Tolosako
udalerrien artean dago, eta udalerriaren muga den ibarbideko betelanarekin mendebalderantz
zabalduko da egungo Apattaerreka industrialdea. Egungo Apattaerreka Industrialdetik iritsiko
da bertara, irteera zuzena izango du GI-2130-A errepidera, baina larrialdietarako eta hiriarteko
parkera iristeko bakarrik erabili ahal izango da.
Honela mugatuta dago: ekialdetik egungo Apattaerreka Industrialdea du, iparraldetik
GI-2130-A errepidea, hegoaldetik egungo Apattaerreka Industrialdea eta mendebaldetik
Apattako ibarbideko isurketa-ibilgu berria, San Blas auzorako bidea eta San Blas zabortegi
zaharra, guztiak Tolosakoak.
“18.1 – Ibarrako lursailak" Azpieremuaren azalera osoa 154.300 m2-koa da, laukizuzen
forma irregularra du, oinplanoa 550 metro da luze eta 280 metro inguru zabal. Planteatutako
hiriarteko parkearen hedadura osoa kontuan hartuta, hirigintza-jarduketarako eremua 170.877
m2-koa da.
Eremua ibarbide batean dago, une hauetan % 80 inguru dago beteta AHTko lurmugimenduetako materialekin, eta 145 eta 120 koten artean dauden azalera mailakatuak eta
nahiko horizontalak daude eratuta, beraz. Behealdean, hiriarteko parkea egitea aurreikusita
dagoen lekuan, egungo kotak 115 eta 90 artean daude.
Sektorea mendebaldetik ibarbidearen kanpoko desbiderapenak zeharkatzen du, eta
0,95 km2-ko isurialde-arroa du errekastoaren ibilgu artifiziala husten den puntuan.

2.2.-

DAUDEN AZPIEGITUREN EGUNGO EGOERA

Industrialde berria garatzeko “18.1 (Tolosa) – Ibarrako lursailak” Azpieremuak hartzen
duen lurraldearen zati batek landa-erabilera du eta inguruan hainbat pista ditu, eta beste zati
batek industria-erabilera, gaur egun jada eraikita dagoen industrialde-zatiaren ikuspegitik.
Industrialdea presio handiko gas-hodi batek zeharkatzen du, eta ezkerraldean eta
eskuinaldean, perimetroan, bi saneamendu-kolektore nagusi daude. Halaber, eta gasbidearen
ia paraleloan, aireko erdi-tentsioko linea dago (30 kv), eta horren azpian ezin da eraiki,

1. dokumentua: MEMORIA
SALABERRIA INGENIERITZA SL, MARIA LASA, TOMAS MINGOT
11

APATTAERREKA ESKUALDEKO INDUSTRIALDEAREN “18.1 (TOLOSA) – IBARRAKO LURSAILAK”
AZPIEREMUARI DAGOKION HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN BEREZIA
2019KO MARTXOA

indarrean dagoen araudiari jarraituz. Era berean, Ibiurko urtegitik Ibarrara ura hornitzeko
hodia ere aipatu behar da, jatorrizko trazaduratik ibarbideko egokitzapen-lanekin desbideratu
zena, AHTko lur-mugimenduetako materialekin egitekoak ziren betelanetan eta aurrera begira
gauzatuko zen industria-garapenean eraginik izan ez zezan.
Kanpoko mugetan daude Apattaerreka Industrialdeari dagozkion ur, telefono, gas, eta
behe eta erdi tentsioko linea elektrikoen azpiegiturak. Azpiegitura horiek bere garaian
kalkulatu ziren Plan Berezi honi jarraituz egingo den industrialdearen zabalkuntza kontuan
izanda.

2.3.-

HIRIGINTZA-PLANGINTZA OROKORRA

Aurrean adierazi den bezala, “18.1 (Tolosa) – Ibarrako lursailak” Azpieremua eta,
ondorioz, Apattaerreka Eskualdeko Industrialdearen zabalkuntza-eremua Ibarra eta Tolosa
artean dago, eta bi udalerrietako Hirigintza Plangintza Orokorra ezarri behar da, beraz.
Tolosa udalerriari dagokion zatia 2009an onartu zen eta indarrean dagoen Plan
Orokorreko “18-Apatta Erreka” Hirigintza Esparruaren fitxan dago zehaztuta. Plan Bereziari
buruz zehatz-mehatz honako hau adierazten da bertan:
“’18.1 (Tolosa) – Ibarrako lurrak” azpiesparruaren osotasunerako Hiri Antolamenduko Plan
Berezia lantzea eta onartzea, azpiesparru horren antolamendu xehatua zehazteko, betiere
azpiesparru horretaz harantzago ere hedatzearen kalterik gabe.
Plan honek udalaz gaindi duen eragina dela eta, eta horren mende dagoen azpiesparruan
aurreikusten den industria-garapena bera kontuan izanik, Ibarrako eta Tolosako Udalerriek
adosten dituzten irizpideei jarraitu beharko zaie Plana lantzean, bideratzean eta onartzean –
xede horrekin adosten dituzten irizpide horiek bat etorriko dira indarrean dagoen legerian
ezarritakoarekin–.
Bestalde, gainerako hirigintza-proiektuak (beharrezkoak diren hirigintza gauzatzeko proiektuak
–urbanizatzeko jardunaren programak, urbanizazio-proiektuak, etab.–) eta azpiesparruan
sustatu beharreko eraikuntza-proiektuak lantzeko eta bideratzeko ondorioetarako, eta
urbanizazio-obrak gauzatzeko, eraikuntza-lizentziak emateko eta urbanizazioa mantentzeko
ondorioetarako, besteak beste, bi udal horiek adosten dituzten irizpideen arabera jardun
beharko da.”
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Ibarrako Plangintza Orokorrari dagokionez, berriz, Apattaerreka Eskualdeko
Industrialdearen 2. fasea eta zabalkuntza garatzeko Ibarrako Arau Subsidiarioen bigarren
Aldaketa 2017an onartu zen, eta aldaketa horretan honako hau jartzen du hitzez hitz:
“'18.1 (Tolosa) - Ibarrako lurrak’ azpiesparruaren hiri-antolamendua gauzatzeko baldintzak
bertan sustatu beharreko Hiri Antolamenduko Plan Berezian ezarritakoak izango dira, baita
xede horrekin sustatu beharreko proiektuetan ezarritakoak ere (Urbanizatzeko Jardun
Programa, Urbanizazio Proiektua, etab.).
Testuinguru horretan, eraginpean dauden Udalek adosten dituztenak izango dira urbanizazioa
gauzatzeko, ordaintzeko eta mantentzeko baldintzak, hirigintza-eraikigarritasunaren
banaketa, eraikuntza-lizentzien emakida, eta abar.”
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3.- PROPOSAMENAREN DESKRIBAPEN OROKORRA ETA HARTUTAKO IRTENBIDEAREN
JUSTIFIKAZIOA

3.1.-

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPEN OROKORRA

Ibarrako Arau Subsidiarioen Aldaketan eta Tolosako HAPOn aurreikusitako “18.1
(Tolosa) – Ibarrako lursailak” Azpieremuan Apattaerreka eskualdeko industrialdearen 2. fasea
garatzea aurreikusten da.
Azpieremuak 154.300 m2-ko azalera du guztira, Tolosako eta Ibarrako udal-barrutietan
dago, eta 76.714 m2 Ibarrakoak dira eta 77.586 m2 Tolosakoak.
Apattako ibarbidearen hondoan dagoen azpieremuaren hirigintza-garapenerako,
ibarbidea bete behar izan da aldez aurretik lurra kanpotik ekarrita; lurrik gehiena AHTko
tunelen lur-erauzketetatik ekarri da. Betelana egiteko behar ziren 1.030.000 m³-tik 950.000 m²
ekarri dira dagoeneko. Gainera, ibarbidea aldez aurretik egokitzeko hainbat obra egin behar
izan dira, hala nola, errekastoaren bidearen desbiderapen perimetrala, ibarbidearen hondoan
drain bat eta galeria bisitagarri bat egiteko obrak, Ibiurko urtegitik Ibarrara ura hornitzeko
hodiaren desbiderapena, hiri-hondakin solidoen antzinako San Blas zabortegiko lixibiatuen
kolektorearena, eta San Blas bidearen aldaketa txikia, Apattako ibarbidetik.
Apattako ibarbidea bete ondoren, neurri batean bada ere, egungo eskualdeko
industrialdearen 2. fasearen urbanizazioari ekin ahal izango zaio.
Industrialdea zabaltzeko, plataforma batzuk zapalda moduan antolatuko dira
beherantz, +141, +134,5 eta +126 sestretaraino, gehienez % 6ko malda duen erdiko zerbitzubide batekin. Bertan, plataformetarako sarbideak antolatuko dira, eta, azpian, ibarbidearen
hondoko draina eta hari lotutako galeria, eta zerbitzu-kanalizazioen oinarri izango dira.
Zerbitzu-bideak nahiko antzekoak diren bi erditan banatuko du gutxi gorabehera
azpieremua. Goiko aldean industria-lurzati ertainak egongo dira. Erdiko zabalguneak, hasiera
batean, tipologia bikoitza onartuko du. Horrela, “industrialde” motako eraikin-garapena
aurreikusten da, enpresa txikientzako modulu atxikiekin. Plataformen arteko jauzietara
egokituz, bi solairuko bi eraikuntza-bloke sortuko dira, eta bi solairuek izango dute sarbide
zuzena beheko eta goiko plataformetatik. Bigarren tipologiaren bidez tamaina ertaineko
enpresen premiei erantzungo zaie.
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Hirugarren zabalgunea, behe-behekoa, hasiera batean enpresa handiagoak ezartzeko
izango da. Zabalgune horren eraikuntza-antolamendua egitean kontuan izan dira azpieremua
zeharkatzen duten eta egungo trazaduren arabera finkatuta dauden lurpeko gasbidea eta
airetik doan 30 Kv-eko linea elektrikoa.
Antolamenduaren behealdean hiriarteko parke bat egitea aurreikusten da, eta
industrialdea Apatta auzoarekin (Tolosa eta Ibarrarekin) lotzeko eta oinezkoentzat eta
bidegorri bidez industrialdearekiko eta Tolosako San Blas auzoarekiko konexioa egiteko aukera
emango du. Parke horretan egoteko eta jolasteko eremu bat egitea aurreikusten da, egungo
Apattaerreka Industrialdearen garapenarekin eta zabalkuntza honekin sortutako
iragazgaiztasunaren ondoriozko ur-goraldiak laminatzeko dagoen ekaitz-tangak sortzen duen
ur-euspena aprobetxatuz. Piknikgune bat ere aurreikusita dago, eta ostalaritza-erabilerarako
ekipamendu publiko bat izango da bertan aisiarako guneari zerbitzua emateko, bai eta
aparkaleku atxiki bat eta Apatta osorako larrialdietarako bide moduan erabiltzeko sarbidea
aprobetxatuz GI-2130-A errepidetik sarbidea ere.

3.2.-

KONTUAN HARTUTAKO ANTOLAMENDU-ALTERNATIBA EZBERDINAK

“18.1 (Tolosa) – Ibarrako lursailak” Azpieremua eta, ondorioz, Apattaerreka
Eskualdeko Industrialdearen zabalkuntza planifikatzeko prozesuan eremua antolatzeko
alternatiba ezberdinak hartu dira kontuan eta ebaluatu dira, eta abiapuntua beti izan da URA –
Uraren Euskal Agentziak egindako txosteneko jarraibideak betetzea, bertan adierazten baita
ibarbidean hondoko drain bat egin beharko dela eta proiekzio bertikalean eraikigarria izango
ez den lursail publikoa izango duela.
Hasiera batean aztertu zen industrialde berrirako sestren artean 7 metroko aldea
izango zuten eta zapalda moduan beherantz antolatuko ziren plataformak eratzea, batez ere
industria-lurzoruak izango zirenak, eta horrek eskatzen zuen 1.400.000 m³ material ekarri
beharko zela betelana egiteko. Lehenengo alternatiba horretan lurzatien banaketan efikazia
gorena lortu nahi izan zen, udal-barrutietan horiek zuten kokapena kontuan izan gabe.
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Bigarren alternatiba aurrekoan oinarritzen da eta udalek eskatutakoari erantzuten dio,
hau da, lurzatien tipologia antzekoa izatea udal-barruti bakoitzean, eta horrek esan nahi zuen
bide nagusiaren bi aldeetan tipologiak antzekoak izatea eta bide nagusi hori GI-2130A
errepiderako erdi-lotunearekin osatzea, industrialdetik zuzenean Tolosa aldera atera ahal
izateko.
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Planteatutako hirugarren alternatiba gero egindako hausnarketa-prozesu baten
ondorioz sortu zen, batez ere bi datu nagusi kontuan hartuta. Lehenengo datua zen ibarbidea
eskualdeko, eta, batez ere, AHTko obretako, lur-mugimenduetako 1.400.000 m3 materialekin
bete ahal izateko aukera erreala murrizten joan zela lan horien denbora-aldagaiak hobeto
ezagutu ahala; eta, beste alde batetik, ikusi zen GI-2130A errepiderako erdi-lotunearen kostua
oso handia zela horrek ekarriko zuen errentagarritasun soziala eta bide-hobekuntza kontuan
hartuta, eta Foru Aldundiko Errepideak Planifikatzeko Zerbitzuak berak jartzen zuen zalantzan
errentagarritasun hori. Eztabaida horren emaitza izan zen hirugarren alternatiba, eta, gainera,
ekaitz-tangaren inguruak ingurumenaren ikuspegitik egokitzeko aukera ere ematen du, hor
sortzen den berdegunea hiriarteko parke bihurtuz eta, era horretara, Ibarrako Arau
Subsidiarioen Aldaketan ezarritako baldintzak betez.
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Azkenik, eta aurreko alternatibatik abiatuta, hainbat doikuntza eta aldaketa egin dira.
Lehenik eta behin, eta bi udalek, Tolosak eta Ibarrak, adostuta, udal bakoitzak esparruari
egiten dion azalera-ekarpenaren araberako industria-lurzoruaren banaketa proportzionala
proposatu zen. Horrez gainera, 3. alternatibako M eta L lurzatiak lurzati bakarrean biltzea eta
R lurzatia handitzea ere proposatu zen, azken honetarako sarbidea, oinezkoen eta bizikleten
bidea San Blas bidearekin komunikatzekoa izan ezik, pribatua izan dadin.
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3.3.-

ZONAKATZE XEHATUA ETA EZAUGARRIEN KOADROA

Antolamendua zehaztuko da lurzati eraikigarriak definitzen direnean eta espazio
libreak eta zuzkidurakoak konfiguratzen direnean, jarraian adierazitako zonakatze xehatuari
jarraituz (hurrengo orrian dagoen taulan adierazita dago).
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“18.1 (TOLOSA) – IBARRAKO LURSAILAK” AZPIEREMUAREN ANTOLAMENDU XEHATUARI
BURUZKO BEHIN BETIKO DATUAK
AZALERA GARBIA (m²)

INDUSTRIA ETA MERKATARITZA ERABILERAKO
LURZATIAK
L LURZATIA
M LURZATIA
N LURZATIA
Ñ LURZATIA
P LURZATIA
Q LURZATIA
R LURZATIA
S LURZATIA

GUZTIRA

INDUSTRIA-ERABILERA
INDUSTRIA-ERABILERA
INDUSTRIA-ERABILERA
INDUSTRIA-ERABILERA
INDUSTRIA-ERABILERA
INDUSTRIA-ERABILERA
INDUSTRIA-ERABILERA
INDUSTRIA-ERABILERA

15,567
7,930
3,548
2,988
13,881
6,945
3,433
8,626

62,918

EREMUKO ESPAZIO LIBREEN ETA BERDEGUNEEN
SISTEMA
EREMU PRIBATUAK
EREMU PUBLIKOAK
EKIPAMENDU PUBLIKOA

12,305
55,977
424

GUZTIRA

68,706

EREMUKO BIDE-SISTEMA: BIDEAK, ESPALOIAK ETA
APARKALEKUAK

18,584

IBAI-IBILGUA

4,092

GUZTIRA

154,300

Behin antolamenduan jasotako lurzatiak konfiguratu ondoren, lurzati bakoitzari
erabiltzeko parametroak, eraikigarritasuna, eraikitzeko baldintzak eta zatitzekoak izendatuko
zaizkio. Ondorengo ezaugarrien taulan daude laburbilduta lurzati eraikigarri bakoitzaren
parametro nagusi horiek.
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EZAUGARRI ERAIKIGARRIEN KOADROA
APATTAERREKA ESKUALDEKO INDUSTRIALDEAREN “18.1 (TOLOSA) – IBARRAKO LURSAILAK” AZPIEREMUA

LURZATIAK ERABILERA

SESTRA

A.GORDINA (m2)

A.GARBIA (m2)

GEHIENEKO
ERAIKUNTZA-OKUPAZIOA
(m2) Oinplanoan gehienez
eraiki daitekeen azalera

+127

21,547

15,567

9,924

ERAIKUNTZA,
SARBIDEA DUEN GOIKO
SOLAIRUAN (m2)
Gehieneko azalera

ERAIKIGARRITASUNA
(m2 s.e.) Solairu
eraikigarriaren
gehieneko azalera

SESTRAPEAN
EGIKARITZEKO
GEHIENEKO
AZALERA (m2)

GEHIENEKO
ERAIKUNTZA
PROFILA

1.35

13,398

9,924

BS

1.35

6,825

5,056

BS

1.35

7,164

2,653

BS + GS
BS

IBARRA
L

Industria

M

Industria

+135

8,730

7,930

5,056

N

Industria

+135 / +142

4,160

3,548

2,653

Ñ

Industria

+142.5

GUZTIRA

3,978

2,988

2,541

38,415

30,032

20,174

2,653

1.35
2,653

3,430

2,541

30,817

20,174

TOLOSA
P

Industria

+125

16,273

13,881

8,692

1.35

11,734

8,692

BS

Q

Industria

+134,5

7,233

6,945

4,384

1.35

5,919

4,384

BS

R

Industria

+134,5 /+ 141.5

3,685

3,433

2,527

1.35

6,823

2,527

BS + GS

S

Industria

+141.5

9,618

8,626

5,271

1.35

7,116

5,271

BS

GUZTIRA

36,808

32,886

20,875

2,527

31,593

20,875

GUZTIRA

75,223

62,918

41,050

5,180

62,410

41,050

2,527
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3.4.-

PLANTEATUTAKO IRTENBIDEAREN JUSTIFIKAZIOA


Plan Bereziaren antolamendua oinarritzen eta justifikatzen da Tolosaldean
jarduera ekonomikoetarako dagoen lurzoru-eskaera eta Apattaerrekako eremuak,
behin egungo industrialdea osatzen denean, industria-ezarpen berriak hartzeko
eskaintzen duen aukera egokia bateratzeko Ibarrako eta Tolosako udalek eta
eskualdeko Tailsa sozietateak duten interesean.



Antolamendu berriak ingurumenaren eta paisaiaren aldeko sentsibilitate
nabarmena du, eta gaur egun balio natural mugatuak dituen lursaila, lehenbizi,
trenbide-sare berriko obretan sortutako soberako lurrak pilatzeko eta, era
horretara, lurraldean barrena zabaltzea eragozteko hondakin geldoen biltegi
bihurtu zen eta, ondoren, antolatutako plataforma berriak hirigintzaren
ikuspegitik industrialde gisa aprobetxatzeko eremua. Prozesu horretan guztian
garapen jasangarriarekin lotutako irizpideak jarraitu dira, aukera, eskala-ekonomia
eta lurzoru-baliabideen optimizazio moduan.



Plan Berezian planteatutako antolamendua Ibarrako eta Tolosako plangintza
orokorretako dokumentuetan jasotako araudi partikularretara eta mugaketara
egokitzen da; zehazki, behin betiko oraintsu onartu den “Apattaerreka Eskualdeko
Industrialdearen 2. fasea garatzeko Ibarrako Arau Subsidiarioen Bigarren
Aldaketa” espedienteko arau partikularrera eta behin betiko onartuta dagoen
Tolosako HAPOko “18 Apattaerreka” hirigintza-esparrurako arau partikularrera.



Honakoak dira bete diren parametro adierazgarrienak:
- Plan Berezian antolatu den eta irabazi asmoa duen eraikigarritasuna 62.410
m²-koa da, baimendutako solairu eraikigarria (63.050 m²) baino apur bat
txikiagoa.
- Plan Berezian antolatutako eraikuntza-okupazioa 41.050 m²-koa da, eta ez da,
beraz, baimendutako gehienekoa (48.500 m²) gainditzen.
- Plan Bereziaren antolamenduan errespetatu egiten da eraikina errekastoaren
ibilgu perimetral berritik gutxienez 12 metro atzeratzea. Era berean,
urbanizazioa (bideak edo industria-lurzatien urbanizazio-muga) gutxienez 7,50
atzeratuko da errekastoaren ibilgutik.
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Plan Berezian industrialdea zabaltzeko planteatzen diren barruko bideen
antolamenduak eta lurzatien konfigurazioak bermatzen dute, alde batetik,
funtsezko azpiegitura-oinarri argia izatea eta, bestetik, azpiegitura-oinarri hori
behar bezain malgua izatea merkatuaren eskaeraren arabera azkenean egiten den
lurzatiketa xehatura egokitzeko.



Planteatutako antolamendua hainbat plataformak osatzen dute, eta horrekin
bermatzen da lurraldea eta paisaia errespetatuz integratuko dela inguruan
industrialdea.



Planteatutako antolamenduarekin arazorik gabe ematen zaie konponbidea
azpiegitura-zerbitzuen harguneei, eta ez du eragin adierazgarririk ez egungo
sareetan ez inguruko hirigintza-garapenetan.



Planteatutako antolamenduarekin URA - Uraren Euskal Agentziaren txostenean
eskatutakoa ere betetzen da, hau da, ibarraren hondoan drain bat egitea
errekastoaren bide naturaletik hurbil eta erregularizatuta, eta bere proiekzio
bertikalak jabari publikoa mantentzea eta, ondorioz, eraikuntza-erabilerarik ez
izatea.



Era berean, proposatutako antolamenduak betetzen du Kantauri Ekialdeko
Demarkazioaren Plan Hidrologikoko Araudia. 2015-2012 berrikuspeneko 44.
artikulua: “Urbanizatu beharreko eremu berriak eta komunikabideak drainatzea”;
izan ere, egungo ekaitz-tanga bere garaian eraiki zenean kontuan hartu zen
egungo Apattaerreka industrialdea garatzeko aurreikuspena eta Plan Berezi
honetan proposatzen den zabalkuntza.



Errekastoaren ibilguan kutsadura eragozteko, proposatzen da, saneamendurako
derrigorrezkoa den bereizketa-sistemaz gainera, Plan Berezi honek arautzen duen
eremuko euri-uren isurketak tratatzeko hidrozikloien bidezko sistema, urteko
eurien % 90 tratatu ahal izateko, eta, era horretara, solidoen bereizketaren
errendimendua % 80ra iristeko.
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4.- PROPOSATUTAKO ANTOLAMENDUAREN EZAUGARRIAK

4.1-

URBANIZAZIOAN AURREIKUSITAKO OBRAK

HAPBn Apattaerreka Industrialdea zabaltzeko egin behar diren obra guztiak
aurreikusten dira, hainbat plataforma berdintzearen bidez eta ibarbidea erabat betetzeko
lanen bidez, Plan Berezian aurreikusitako antolamenduari jarraituz. Industrialde berriak
Apattaerrekan jada eraikita dagoen eremutik izango du sarbidea. Alde horretatik, eta aurreko
antolamenduetan GI-2130A errepiderako erdi-lotune bat aurreikusita zegoenez, eraikitako
Apatta Industrialdeko bide-sarean eta industrialde horretara sartzeko biribilgunean trafikoarazorik ez sortzearren, bilera egin zen Gipuzkoako Foru Aldundiko Bide Azpiegituretako
Zuzendaritzako teknikariekin, eta ez zuten planteatu GI-2130A errepidetik Apattako
Industrialdera sartzeko biribilgunean arazorik sortuko zenik industria-garapen berriak erantsiko
duen trafikoaren ondorioz.
Antolamendua osatzeko neurri eta ezaugarri ezberdinetako plataforma horizontalak
sortuko dira, eta industria-lurzatiak eta ekonomia-jarduerak hartzeko eta industrialdearen
zuzkidura-ekipamenduak ezartzeko izango dira. Betelanaren behealdean, hau da, eremuaren
iparraldean hiriarteko parke bat egingo da, egungo irisgarritasun-araudiak bete ahal izateko
bide eta guzti.
Industrialde osoan berdindutako plataformen azalera osoa (azalera garbia), jarduera
ekonomiko ezberdinetarako erabiliko dena, 62.918 m2-koa da.
Industrialdean aurreikusitako barruko kaleak industria-lurzatiak hartuko dituzten
plataformen kanpoko mugen artean neurtuko dira, eta zabalera ezberdineko sekzioak izango
dituzte kasu bakoitzaren egoeren arabera. Kale bakoitzean ibilgailuentzako galtzada nagusia,
aparkaleku publikoetarako zolatutako zerrendak eta/edo lurzatietara sartzeko atalaurre
jarraituak, lurpean industrialdeko zerbitzu-sare nagusi guztiak hartzea ahalbidetuko duten
sekzioak eta lurzati bakoitzerako beharrezko hargune-elementuak ezarriko dira. Bide nagusiak,
gainera, adierazitako guztiaz gainera, espaloiak izango ditu.
Laburbilduta, Plan Berezi honen antolamenduan aurreikusitako obra nagusiak dira,
alde batetik, industrialde barruko urbanizazio-lanak, hau da, sarbide nagusia eraikitzea eta
plataformak berdintzea, eta, horretarako, aurretik betelana, ezinbestekoak diren eustormak
eta drainatze-obrak gauzatu beharko dira; eta, ondoren, barruko azpiegitura-sareak eraikiko
dira, bide-sarea zolatuko da, behar izango diren plataforma mailakatuak konfiguratzeko
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gainerako hormak egingo dira eta, azkenik, erremate-lanak eta ingurumena leheneratzekoak
egingo dira. Gainera, eremuaren iparraldean hiriarteko parkea egiteko beharrezko obrak ere
egin beharko dira, eta horrekin lotuta Apatta auzotik parkera arteko irisgarritasuna hobetu
beharko da, bereziki oinezkoena.
Alde horretatik, HAPB honetan mugikortasun jasangarriaren alde egindako apustuak
dira hiriarteko parkearen eta Apatta Erreka auzoan urbanizatzekoa den eremuaren mugaren
artean oinezkoen bide bat egitea eta auzo horretatik eta San Blas bidearen bitartez
industrialdera sartuko diren oinezkoen bideen ondoan, zati batzuetan, joango den bizikletabidea, ibilgu berria bizikletentzako pasabide baten bitez zeharkatuko duena eta garapen
berrian planteatutako bidegorriarekin eta industrialdeko bideekin lotuko dena. Horrez gainera,
bide publikoetan nahiz lurzati pribatuetan bizikletentzako U formako aparkalekuak hornituko
dira, araudiari jarraituz.
Horrez gainera, komenigarria izango da pixkana eta tartekatuta eraikitzea bi altuera
eta sarbidea bi altueratan izango duten eraikuntzak hartuko dituzten plataforma mailakatuak
eratzeko aurreikusitako hormak.

4.2.-

LUR-MUGIMENDUA ETA FABRIKA-OBRAK

Lur-erauzketetako ezpondak orokorrean 2H:1V-ko inklinazioarekin diseinatu dira,
egonkortasun-baldintzak ziurtatzeko. Lubetetako ezpondak ere, orokorrean, 2H:1V-ko
inklinazioarekin konfiguratu dira.
Laburbilduz, lur-mugimenduaren eragiketa globala egiteko oinarrizko irizpide gisa
planteatu da lur-erauzketen eta betelanen arteko konpentsazioa, eta AHTko obretako
soberako materialak eta eskualdean egiten diren gainerako lur-mugimenduetakoak hartuko
dira eta hainbat lekutan harrobiko materiala botako da zabalgune egoki eta hobetua eratu ahal
izateko.
Industrialdean aurreikusitako zabalguneak konfiguratzeko honako fabrika-obrak
programatu dira:
•

7 metroko altuerako eustormak N eta R lurzatietako zabalguneak mailakatzeko. Lurzati
horietan bi altueratan eraikitzea dago programatuta, eta horma horiek egingo den
eraikinaren beheko solairu gisa integratuta geratzea aurreikusten da.
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•

Gehienez 5 metroko altuerako eustormak jada eraikita dagoen industrialdea eta HAPB
honetan aurreikusitako zabalkuntza lotzen dituen lursailaren maldari eusteko. Horma
hori Ñ lurzatian egongo da.

•

Eremu ezberdinetan eratutako eustorma txikiagoak urbanizazioaren mailakatze
puntualei konponbidea emateko.

Ingurumena leheneratzeko aurreikusitako neurriei dagokienez, esku-hartzea,
orokorrean, egokia da ingurumenean duen afekzioaren ikuspegitik, garrantzizko basoberritzeneurriak aurreikusten baitira eta esku-hartze osoa elementu topografiko nagusiekiko
hondoratuta eta beherago baitago, eta inguruan, beraz, ez da eragin adierazgarririk izango
paisaiaren ikuspegitik.
Gainera, eta Ibarrako eta Tolosako udalekin adostutakoari jarraituz, aurkeztutako
antolamenduan planteatzen da ekaitz-tanga dagoen lekuan hiriarteko parke bat sortzea, tanga
horren funtzionamenduaren ondorioz urak har dezakeen lekutik kanpora, eta bertan
jolaserako eta egoteko gune bat izango da, bai eta egungo irisgarritasun-arauak betetzen
dituzten bideen bitartez Apatta auzoarekin lotuko den aparkalekuen eta zerbitzuen gune bat
ere.
Gainerako berdeguneetan, eta esku-hartzeak paisaian ahalik eta eraginik txikiena izan
dezan, industrialdearen kanpoko perimetro osoan malda gutxiko mazela berdeak taxutuko
dira, eta landare-lurra berrezarriko da eta zuhaitz-eremu berriak ezarriko dira. Era berean,
aurreikusten da babes-berdeguneak sortzea lurzatietako plataforma mailakatuen artean
eratutako ezpondetan.

4.3.-

SARBIDEAK, BARRUKO BIDE-SAREA, APARKALEKUAK ETA OINEZKOEN BIDEAK
Honakoak dira Apattaerrekako hirigintza-garapenerako aurreikusitako bideak:

•

1. bidea
Bide hori industrialdearen zabalkuntzaren ardatz nagusia izango da, eta jada eraikita
dagoen esparruarekin lotzeko bide bakarra. Bideak jada eraikita dagoen esparruaren
kotarekiko % 6ko malda izango du beherantz. Egungo hiri-eremuarekin lotuko duen
bihurgune ireki batekin hasiko da eta zuzen batekin jarraituz biribilgunean amaituko
da, bertan azkeneko lurzatietako sarbideak lotuko dira eta 180º-ko biraketarako
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biribilgunea planteatuko da industrialde berriaren beheko aldean. Jada eraikita dagoen
esparruarekiko konexioa 146 kotan egongo da, eta biribilgunekoa 126,6 kotan; bideak
guztira 400 m neurtuko ditu.
Biribilgunetik 140 metrora bi kale perpendikular irtengo dira bide nagusiaren alde
banatara. Egoera horixe bera sortuko da bihurgunearen eta zuzenaren arteko
trantsizioan, aurreko puntutik 120 metrora.
Bideak 3,7 m-ko bi errei izango ditu zati zuzenean, 60 cm-ko zabalerako arekak alde
banatan eta 2 m-ko zabalera izango duten ilarako aparkalekuak, horiek ere bidearen bi
aldeetan. Gainera, 2,10 metroko zabalerako espaloia izango du bidearen bi aldeetan.
Bihurgunearen eremuan, aldiz, kendu egingo da aparkalekuetarako gunea, eta arekek
60 cm-ko zabalera izan ordez 30 cm-koa izango dute, eta, gainerakoa, zati zuzenean
bezala, zuzkiduretarako geratuko da.
•

2. bidea
Bide nagusiarekiko paralelo dagoen kalea da, hasieran bide nagusiarekiko
perpendikular egongo da, eta metro gutxi batzuren ondoren laurogeita hamar graduko
bira eman eta paralelo jarriko da. Sestrarekiko horizontalean egongo da, 134 inguruan.
Bide honen sekzioak bi errei izango ditu, bakoitzak 60 cm-ko arekak izango ditu eta
aparkalekuak eskuinaldean ilaran.
Kale horretatik sartuko da M lurzatira eta 3. bidera.

•

3. bidea
2. bidearen jarraipena dela esan daiteke, hari jarraituko baitio, baina harekiko eta bide
nagusiarekiko perpendikularrean.
Kalea nahiko horizontala izango da, apur bat gorantz egingo badu ere, eta sekzioa 2.
bidearen berdin-berdina. Irteerarik gabeko kalea izango da, eta bertatik sartuko da M
lurzatiaren zati batera eta N lurzatiaren beheko solairura.
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•

4. bidea
2. bidearen berdin-berdina da, baina bide nagusiarekiko simetrikoa, hau da, 2. bidea
ezkerraldetik paraleloa izango da eta beheko biribilgunetik jada eraikita dagoen goiko
eremurantz joango da; 4. bide hau, berriz, eskuinaldean egongo da. Zeharretarako
sekzioa berdin-berdina izango da, eta sestra 133 kotan izango du, gutxi gorabehera
horizontala.
Bide honetatik sartuko da Q lurzatira eta 5. bidera.

•

5. bidea
3. bidearen berdin-berdina da, baina apur bat gorantz egin ordez beherantz egingo du,
sestra 133.90 kotan hasiko da eta kalea moztuta 133an amaituko da.
Bide honetatik Q lurzatiaren zati batera eta R lurzatiaren beheko solairura sartuko da.

•

6. bidea
Bide nagusiarekiko perpendikularra da, apur bat gorantz egingo du 3. bidearen sekzioeredu berarekin. N lurzatiaren goiko solairura eta Ñ lurzatira sartzeko bidea izango da.

•

7. bidea
6. bidearen berdin-berdina da, baina bide nagusiarekiko simetrikoa, eta beherantz
egingo du. R lurzatiaren goiko solairura eta S lurzatira sartzeko bidea izango da.

•

8. bidea
6. bidearen antzeko kalea da, beheko biribilgunetik abiatuko da eta gorantz eginda M
lurzatira iritsiko da. Bide honetan hainbat aparkaleku jarriko dira baterian,
industrialderako nahiz hiriarteko parkerako izango direnak.
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•

9. bidea
Bide hori ere beheko biribilgunetik abiatuko da, eta R lurzatirako ibilgailuen bidea
izango da, eta bizikleta-bide baten bidez parkearen aldetik, pasabide baten bitartez,
San Blas bidearekin lotu ahal izango da.

•

Larrialdietarako bidea
Zuzenean GI-2130A errepidera irteteko egungo bidea mantenduko da, bere sestra
hobetuko da beheko biribilgunetik ekipamendu-esparrura arte (piknikgunea), eta
ekipamendu horretara iristeko bidea eta Apattaerreka industrialde osorako
larrialdietarako irteera izango da.

•

Hiriarteko parkeko bideak
Apatta auzoa ekaitz-urei eusteko urmaelaren goiko kotarekin lotzen duen bidea
egokitzea proposatzen da, irisgarritasunari buruzko egungo araudia betez, bai eta bide
hori hiriarteko parke berriko zabalgunearekin eta ekipamendurako lurzatiarekin lotzen
den puntua ere.

•

Aparkaleku publikoak eta pribatuak
Antolamenduan aparkatzeko 138 leku publiko aurreikusten dira. Aparkaleku horiek
erabili ahal izango dira ibilgailuak edo bizikletak aparkatzeko, udal bakoitzak
erabakitako ehunekoan.
Bestalde, eta udalek eta TAILSAk gomendatutako baldintzei jarraituz, arautu da lurzati
pribatuetan hainbat aparkaleku sortu behar direla jarraian adierazitako koadroaren
arabera.
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LURZATIAK

GUTXIENEKO APARKALEKUKOPURUA LURZATI PRIBATUAN

IBARRA
L

42

M

53

N

48

Ñ

25

GUZTIRA

168

TOLOSA
P

21

Q

64

R

51

S

20

GUZTIRA

156

GUZTIRA

324

Era horretara, HAPB honetan aurreikusitako gutxieneko aparkaleku-kopurua, publikoak
nahiz pribatuak zenbatuta, 462 da, hau da, eraikitzekoa den azaleraren 100 m2 -ko aparkaleku
bat.

4.4.-

HARGUNEAK, KANPOKO AZPIEGITURAK ETA BARRUKO ZERBITZU-SAREAK

Industrialdetik kanpora dauden azpiegitura-harguneak eta barruko zerbitzu-sareak
honela eratuko dira:
•

Drainatze-sistema
Apattako ibarbideko drainatze-sistema jada egikarituta dago ibarbidea lurrez
betetzeko egokitzapen-proiektuaren baitan, eta bertan ibarbidearen hondoko draina
eta sekzio bisitagarria egin ziren batez ere egungo industrialdeko drainatze-urak
jasotzeko.
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Gainera, eginda dago ibarbidearen gainazaleko desbiderapena ere, eta egungo
industrialdearen konfigurazioarekin ezarritako trazadura ezkerraldetik luzatzen da
sahats-aldaxkez landareztatutako eta ekaitz-tangan amaitzen den azalera latzeko harrilubeta bizkor batean amaitutako ibilgu bikoitz baten bidez.
Ekaitz-uren emaria erregulatzea beharrezkoa da Kantauri Isurialdeko Plan
Hidrologikoaren egungo araudiari jarraituz, eta hori ere industrialdearen lehenengo
fasetik dago eginda. Ekaitz-urei eusteko une hartan egindako urmaelak ziurtatzen du
ur-goraldiak ibilgu naturalaren antzeko balioetara laminatuko direla, eta desagertu
egiten da bai egungo industrialdeak bai dokumentu honetan planteatutako zabaltzeak
zalantzarik gabe eragiten duten iragazgaiztasun-eragina.
Ekaitz-uren urmael hori hornitzen da drainari lotutako galeriatik etengabe irteten den
iturburuetako urarekin eta egungo Apattaerreka Industrialdeko euri-uren
saneamendu-sistemak bildutako euri-urarekin eta HAPB honetan aurreikusitako
zabalkuntzaren ondorioz euria egiten duenean urmaelera iritsiko denarekin.
•

Euri-uren eta hondakin-uren saneamendua
Industrialde barruko saneamendua bereizketa-sistemaren bidez aurreikusi da, eta
lurzatietan bereizita bilduko dira, beraz, euri-urak eta hondakin-urak. Honakoak dira bi
sare horien konfigurazioaren eta trazaduraren ezaugarri nagusiak:
a) Euri-uren sarea
Euri-urak biltzeko kolektore-sistema bat proiektatu da bide berrien eta eremu
libreen azpitik, eta horien bidez ura mendebaldean dagoen errekastoraino
eramango da.
Lurzati eraikigarri pribatuek euren kontura eraiki beharko dute euri-urak biltzeko
barruko sarea, eta sare orokorrean horretarako aurreikusitako kutxatiletara
bideratuko dute.
Planteatutako antolamenduan murriztu egin da isurguneen kopurua, eta bi izango
dira, urbanizazioa garatzeko aurreikusitako bi faseen arabera. Proposatzen da
isurgune bakoitzean euri-urek hidrozikloien bidezko aldez aurreko tratamendu bat
jasotzea, uretan esekita dauden solidoak eta flotatzaileak bereizteko, eta urteko
eurien % 90 tratatuko dira.
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b) Hondakin-uren sarea
Industrialdeko lurzatietako hondakin-urak biltzeko bereizketa-sare bat
aurreikusten da, eta kolektore-sistema adarkatu baten bidez isurkinak esparruaren
mendebaldetik pasatzen den egungo hondakin-uren kolektore nagusira arte
bideratuko ditu.
Lurzati eraikigarri pribatuek euren kontura eraiki beharko dute hondakin-uren
saneamendurako barruko sarea, eta kutxatila bisitagarrietara bideratuko dute sare
nagusian horretarako aurreikusitako kutxatiletara bideratu aurretik. Sare orokor
hori Adunako HUAn amaitzen da, eta gaur egun Apattako industrialdean sortzen
diren hondakin-ur guztiak eta proposatzen den garapenarekin aurreikusten
direnak Adunako HUAn araztuko dira, beraz.
•

Ura hornitzeko eta banatzeko sarea
Behin garatzen denean, industrialde berriak izango duen ur-premia batez beste
segundoko 3,77 litro ingurukoa izango da, eta parametro hori inolako arazorik gabe
asumitu daiteke hornidura-sarearen egungo zerbitzu-ahalmenarekin.
Aurreikusitako banaketa-sarea industrialde berriaren hegoaldean hasiko da, egungo
sarean egingo den 150 mm-ko diametroko lotune batekin. Hortik planteatzen da
trazadura bide publikoetatik bideratzea industrialde barruko banaketa-sarea eratzeko,
eta bertan egongo dira lurzatietarako harguneak eta suteetako ur-harguneak.
Ibarrako depositu berriaren kotaren eta Plan Berezi honek antolatzen duen
urbanizazioaren kotaren artean dagoen aldea ikusita, sarean 5 atmosferakoa izango da
gutxieneko presioa, eta horrekin industria-eraikinetako suteen aurkako egungo araudia
bete ahal izango da.
Sarea lotunean amaituko da Apatta auzora jaisten den zerbitzu-pistan dagoen
banaketa-lotune baten bidez, eta egungo industrialdeko sarearekin, beraz, sare
formako ur-hornikuntza sortuko da.
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•

Argindarraren sarea
Industrialderako argindarraren hargunea enpresa hornitzailearen jarraibideak kontuan
hartuta egingo da, 30 kv-eko linea berria jarriko da lehendik eraikita dagoen esparruan,
Ebakilan enpresaren ondoan, dagoen transformadoretik.
Puntu horretatik lurpean eramango dira 30 kv-eko lineak lau eraldaketa-zentrotara eta
lurzati handienetara.
Eraldaketa-zentroetatik lurpeko kanalizazioak ezarriko dira industrialdeko lurzatietara
behe-tentsioko lineak eramateko.

•

Telekomunikazio-sareak
Telekomunikazio-zerbitzua lurpeko sareen bidez antolatuko da, eta industrialdeko
lurzati guztietarako harguneetarako erregistro-kutxatilak eta kanalizazioak egingo dira.
Egungo sarearekin konexioak jada eraikitako esparruan egingo dira, eta bide nagusitik
bideratu ondoren eraikiko den industrialde osoan banatuko da.

•

Gasa banatzeko sarea
Programatu da gasa banatzeko industrialdeko barruko sarea jada eraikita dagoen
eremutik abiatzea, eta sarea itxiko da banaketa berri hori eraikitako ENEtik irteten den
egungo sarearekin lotuta. Kanalizazio nagusi horretatik hornituko da gasa eskatzen
duten lurzatietara.

•

Argiteria publikoaren sarea
Aurreikusitako argiteria publikoaren sistemak barne hartzen ditu industrialdeko
bideetako argiak. LED argi-ilarak instalatuko dira 30/35 metroz behin jarriko diren 10
m-ko altzairu galbanizatuzko zutabeetan, era horretara, ahalik eta energiaefizientziarik handiena lortzeko. Hiriarteko parkearen esparruko oinezkoen bideetako
argiak ere LED argiak izango dira, eta 20 metroz behin jarritako 5-6 metro inguruko
aluminiozko zutabeetan instalatuko dira.
Argiak elikatzeko sarea lurpetik egingo da, eta fluxua murrizteko sistema zentralizatua
izango duten kontrolerako eta maniobrarako hiru kaxa instalatzea aurreikusten da.
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Argi-puntuen kokapena, argi-motak eta argi-puntuen altuera zehaztasunez ezarriko
dira Urbanizazio Proiektuan. Alde horretatik, argi-kutsadura ahalik eta gehin
murriztuko duten argiak aukeratuko dira.

4.5.-

IRISGARRITASUNA SUSTATZEA

Plan Berezi honetan planteatutako antolamenduan orokorrean betetzen dira:
otsailaren 1eko VIV/561/2010 Ministro Aginduan, espazio publiko urbanizatuetan sartzeko eta
haiek erabiltzeko irisgarritasunari eta diskriminaziorik ezari buruzko oinarrizko baldintzen
dokumentu teknikoa garatzen duenean, jasotako xedapenak; otsailaren 19ko 173/2010
Dekretua, martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretu bidez onartutako Eraikuntzaren Kode
Teknikoa, desgaitasunak dituzten pertsonen irisgarritasunari eta diskriminazio ezari
dagokionez, aldatzen duena (2010/03/11ko BOE); eta Euskal Autonomia Erkidegoan
irisgarritasunaren arloan indarrean dagoen lege autonomikoa (20/1997 Legea, abenduaren
4koa, Irisgarritasuna sustatzekoa; eta 68/2000 Dekretua, apirilaren 11koa, hiri-ingurune,
espazio publiko, eraikuntza eta informazio- eta komunikazio-sistemen irisgarritasun-baldintzei
buruzko arau teknikoak onartzen dituena).
Urbanizazio Proiektuan finkatuko da zehatzago bide-sarea eta oinezkoen bideak
ezarritako legeriara egokitzeko modua.

4.6.-

INGURUMENA LEHENERATZEA

4.6.1.- Irizpideak eta baldintzatzaileak
EKOS enpresak 2018ko ekainean idatzitako “Ingurumen Azterlan Estrategikoa”
dokumentuan hasiera batean proposatzen diren neurriak kontuan izan behar dira
plangintzaren fasean eta, ondorioz, HAPB honetan. Honakoak dira neurri horiek:
•

Mugikortasuna: Langileentzat beharrezko zuzkidurak sortu behar dira mugikortasuneskaerak hobetzeko. Alde horretatik, proposatzen da Apatta Erreka auzoan Tolosako
eta Ibarrako herriguneekin lotutako bidegorri bat egitea.

•

Lurzoruaren zigilatzea murriztea. Proposatzen da hiriarteko parkea sortzean drainatzeteknika jasangarriak erabiltzea.
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•

Baliabideen erabilera jasangarria. Industrialde honetan kontzeptua izan da AHTko
indusketa-lanetako soberako materiala erabiltzea lurzatiak eta bideak egiteko
zabalguneak sortzeko, era horretara soberakin horiek ez zitezen lurraldean barreiatuta
gera. Teoria hori mantendu egin beharko da oraindik egitekoa den lur-mugimenduan,
eta horrek lehendik dauden baliabideak optimizatzea ahalbidetuko du.

•

Energiaren aurrezpena, efizientzia eta energia berriztagarriak. Pabiloientzat
aurreikusitako orientazioa, nagusiki iparraldetik hegoalderakoa, kokapen optimoa da
eguzki-argia aprobetxatzeko. Bestalde, argiteria publikoan energia aurrezteko teknikak
baliatuko dira, eta led argiak jarriko dira eta argi-puntuak presentzia-detektagailuen
bidez piztu eta itzaliko dira hiriarteko parkearen eta bidegorriaren eremuan.

•

Airearen kalitatea. Industria-pabiloiek airearen kalitatea bermatuko duen sistema
erabiliko dute, indarrean dagoen araudiari jarraituz.

•

Argi-kutsadura. Urbanizazio-proiektuan argiteria diseinatzen denean kutsadura-mota
horri buruzko egungo araudia beteko da, eta araudi hori berariaz beteko duten argiak
aurreikusiko dira.

•

Inpaktu akustikoa. Inpaktu akustikoa Acusmed enpresak egin duen eta HAPB honen
Ingurumen Azterlan Estrategikoaren 1. Eranskinean jaso den azterlanaren arabera
aztertu da. Azterlan horren arabera ondoriozta daiteke garapen industrial berriarekin
ez direla gaindituko egungo araudian kalitate akustikoari dagokionez ezarritako
helburuak.

Bestalde, ingurumena leheneratzeko planteatutako jarduera diseinatzean honako
irizpideak eta baldintzatzaileak ezarri dira:
•

Ingurumena eta paisaia leheneratzeko proposatutako jarduketak, ahal den
neurrian, obrak egiten diren aldi berean egikarituko dira, obra horiek aurrera egin
ahala egin ahal izan daitezen eremua berriz landareztatzeko lanak.

•

Landa daitezkeen espezieak hautatzeko, aztertu dira:
˗
˗

Eremuan gaur egun dauden eta egon litezkeen landareak.
Baldintza edafoklimatikoak eta orientazioari dagozkionak.
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˗
˗
˗
˗

Ur-beharrak eta errekastoaren ibilguarekiko eta uraldiei eusteko urmaelarekiko
hurbiltasuna.
Ibilguaren eta errekastoaren ertzen, eta uraldiei eusteko urmaelaren eta
inguruaren egungo egoera.
Desagerrarazi beharko den landare exotiko inbaditzaile eraldatzailerik
badagoen (Ingurumen Azterlan Estrategikoaren 3. Eranskina).
Hiri Antolamenduko Plan Berezia.

•

Kontuan izan dira “Apatta” Tolosaldeko Eskualdeko Industrialdea urbanizatzeko
proiektuaren ingurumenaren gaineko inpaktuari buruzko azterlanean (Ekos
Estudios Ambientales SL, 2001eko urria), Apattako ibarbidearen betelanetan
Euskadiko Trenbide Sare Berriko hondeaketetako materialak erabiltzeko proiektu
teknikoaren ingurumenaren gaineko inpaktuari buruzko azterlanean (Ekos Estudios
Ambientales SLU, 2009ko abendua) eta Ingurumen Azterlan Estrategikoan (2.
Eranskina. Ingurumena eta Paisaia Leheneratzeko Proiektua) jasota dauden eta
aplikatzekoak diren alderdiak ere.

•

Era berean, urbanizazioan eta hirigintza-azpieremuan orain arte egindako
landareztatze-jarduketak ere aztertu dira. Landa-bisitaldietan egiaztatu dira
jarduketa horiek eta baloratu da horien egoera eta bilakaera.

4.6.2.- Ingurumena eta paisaia leheneratzeko tratamenduak
Ingurumena eta paisaia leheneratzeko proposatutako tratamenduek barne hartzen
dituzte gainazala higatzea eragozteko gainestaldura-teknikak: soropila ezartzea, sahats-aldaxka
bidez ezpondak egonkortzeko teknikak, eta, bi horiek ekologia eta paisaia helburuekin
osatzeko, bertako landare-espezieak aldatzea.
Hasiera batean bost dira ingurumena eta paisaia leheneratzeko jarduketen xede diren
eremuak (ikus 11-A planoa (Ingurumena eta paisaia leheneratzeko jardunen zonakatzea)):
•

Azpieremuaren mendebaldean, Apatta errekastoaren eskuinaldean eta hegoaldera
dagoen eremua: haltzadi kantauriarra eta hariztia-hostozabalen baso mistoa
leheneratzea planteatzen da.

•

Azpieremuaren mendebaldean, Apatta errekastoaren eskuinaldean eta hegoaldera
dagoen eremua: haltzadi kantauriarra eta hariztia-hostozabalen baso mistoa
leheneratzea planteatzen da.
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•

Azpieremuaren mendebaldean, Apatta errekastoaren ibilguan, harez hartutako
harri-lubeten bidez egindako ezpondak: sahats-aldaxka bidez egonkortzeko
teknikak planteatzen dira.

•

Azpieremuaren mendebaldean, Apatta errekastoaren ezkerraldea: lur-erauzketa
bidez sortutako ezpondak espezie belarkarekin eta zurezkoekin estaltzea
planteatzen da.

•

Azpieremuaren iparraldean dagoen uraldiei eusteko urmaela, Apatta errekastoari
lotuta dagoena: uretako eta zingirako espezieekin eta erriberako espezieekin
landareztatzea proposatzen da, eta babes-eremu periferikoa ezartzea tokiko
zuhaitz eta zuhaixka espezieekin.

Berriz landarez hornitzeko tratamendu espezifikoei ekin aurretik, hidroereintzak eta
landaketak berme osoz hartzeko ahalik eta baldintzarik onenetan egon beharko dute
gainazalek. Horretarako, behar bezala egingo dira uholdeen aurkako lezoia, lurzatietako lurmugimenduak, ezpondak, drainatzeak eta gainerako zerbitzuak instalatzeko lanak, eta lursaila
behin betiko profilatzeko eta kokapena garbitzeko lanak, besteak beste.
Urtebeteko bermealdian hidroereintzak eta landaketak mantentzeko lanak egingo dira,
eta, zehazki, belarra moztuko da eta zuhaitzak eta zuhaixkak ureztatuko dira.
11-B planoan (“Ingurumena eta paisaia leheneratzeko jardunak”) daude zehaztuta
jarraian deskribatzen diren jardunak.
4.6.2.1.- Leheneratzeko tratamenduak Apatta errekastoaren eskuinaldean, hegoaldeko
zatian
Apatta errekastoaren eskuinaldean, hegoaldera, eskualdeko industrialdearen
zabalkuntzaren mendebaldeko ertzean, bi landare-zerrenda ezarriko dira Apatta errekastoaren
ibilguaren hurbiltasuna eta ur-baliabideak kontuan hartuta: lehenengo zerrenda ibilguari
atxikita, haltzadi kantauriarreko bertako zuhaitz eta zuhaixka espezieekin, eta, ondoren,
ibilgutik apur bat urrunduta, bigarren zerrenda bat harizti-hostozabalen baso mistoko bertako
zuhaitz eta zuhaixka espezieekin.
Era berean, landaketak diseinatzean kontuan izan da bertan zerbitzu-sarerik badagoen,
besteak beste, proiektatutako euri-uren eta saneamenduaren sare berria eta egungo
saneamendu- eta gas-sarea.
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4.6.2.1.1.- Haltzadi kantauriarra
Hiri Antolamenduko Plan Berezian zehazten den eta ibilguaren ezponden eta uholdeen
aurkako lezoiaren artean dagoen bermari dagokion ezohiko uholdeen (ibilgua gainezkatzen
duten eta ohiko gehieneko ur-goraldia gainditzen duten ur-goraldiak) zerrenda hartuz, haltzadi
kantauriarra berreskuratzea proposatzen da Apatta errekastoa desbideratzen den lekuan.
Adierazi behar da, harri-lubetekin egindako ezpondak eta Apatta errekastoaren
desbiderapenaren ertzak landareztatzeko 2011ko otsailetik 2012ko otsailera bitartean egin
ziren lanetan haritz kandudunaren (Quercus robur) ilara bat landatu zela Hiri Antolamenduko
Plan Berezian proiektatutako uholdeen aurkako lezoiaren eta ibilguaren ezponden artean
dagoen berman, eta lehentasuna emango zaio horren kontserbazioari.
Hala badagokio, eta landareztatze-lanei ekin aurretik, lursailak egokituko dira (garbitu,
soildu, zaborrak bildu, egiturak eta zerbitzuak egokitu, airatu, eta abar). Hasiera batean, eta
behar bezala egokitutako lurrazalean, kanpotik ekarritako landare-lurra, 30 cm-ko geruza, bota
eta zabalduko da. Ondoren, eta behin lurra hidroereintzarako prestatu ondoren, espezie
belarkarak hidroereingo dira estali gabe.
Erabilitako belar-hazien nahasketa H1 motakoa izango da:

H1 HAZI-NAHASKETA
Agrostis tenuis Highland
Festuca ovina Ridu
Festuca rubra Samanta
Lolium perenne Belida
Lolium perenne Esquire
Poa pratensis Balin
Trifolium repens Rivendel
HAZIAK GUZTIRA

%
5
30
30
10
10
5
10
100

Kg/1.000 m2
1,6
9,6
9,6
3,2
3,2
1,6
3,2
32,0

Behin hidroereintza-lanak egin ondoren, haltzadi kantauriarreko berezko zuhaitz eta
zuhaixka espeziak landatuko dira, eta hauek izango dira espezieak eta proportzioak: % 60
haltza-aliso (Alnus glutinosa), % 10 lizarra-fresno (Fraxinus excelsior), % 10 hurritza-avellano
(Corylus avellana), % 10 sahats iluna-bardaguera edo salguero negro (Salix atrocinerea) eta % 10
intsusa beltza-saúco (Sambucus nigra).
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Hiruzuloka landatuko da, ilaren artean 1,5 m utziko dira eta ilara bereko landareen artean
2 m. Espezieen eta tamainaren araberako landareen banaketa irregularra izango da, landaketak,
ahal den neurrian, formazio naturalaren itxura izan dezan.
4.6.2.1.2.- Hariztia-hostozabalen baso mistoa
Hiri Antolamenduko Plan Berezian ezarritako eta bermak eta uholdeen aurkako
lezoiaren ezpondek eratutako zerrendan hariztia-hostozabalen baso mistoa landatzea
proposatzen da.
Hala badagokio, eta landareztatze-lanei ekin aurretik, lursailak egokituko dira (garbitu,
soildu, zaborrak bildu, egiturak eta zerbitzuak egokitu, airatu, eta abar), eta hidroereintzalanak aurreko atalean azaldu den bezala egingo dira.
Azkenik, zuhaitz eta zuhaixka masa bat landatzea proposatzen da, harizti-hostozabalen
baso mistoko espezieekin, eta hauxe izango da konposizioa eta proportzioa: % 40 haritz
kanduduna-roble pedunculado (Quercus robur), % 20 lizarra-fresno (Fraxinus excelsior), % 10
urkia-abedul (Betula alba), % 10 astigar zuria-arce blanco (Acer pseudoplatanus), % 10 elorri zuriaespino blanco edo majuelo (Crataegus monogyna) eta % 10 zuhandorra-cornejo (Cornus
sanguinea).
Hiruzuloka landatuko da, ilaren artean 2 m utziko dira eta ilara bereko landareen
artean 4 m. Espezieen eta tamainaren araberako landareen banaketa irregularra izango da,
landaketak, ahal den neurrian, formazio naturalaren itxura izan dezan.
4.6.2.2.- Leheneratzeko tratamenduak Apatta errekastoaren eskuinaldean, iparraldeko
zatian
Apatta errekastoaren eskuinaldean, iparraldera, eskualdeko industrialdearen
zabalkuntzaren amaieratik uraldiei eusteko urmaelera arte, bi landare-zerrenda definitu dira,
Apatta errekastoaren ibilguaren hurbiltasuna eta ur-baliabideak kontuan hartuta: lehenengo
zerrenda ibilguari atxikia, haltzadi kantauriarreko berezko eta bertako zuhaitz eta zuhaixka
espezieekin; eta, ondoren, ibilgutik apur bat urrunduta, bigarren zerrenda, hariztihostozabalen baso mistoko berezko eta bertako zuhaitz eta zuhaixka espezieekin.
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Era berean, landaketak diseinatzean kontuan izan da bertan zerbitzu-sarerik badagoen,
besteak beste, proiektatutako euri-uren eta saneamenduaren sare berria eta egungo
saneamendu- eta gas-sarea.
4.6.2.2.1.- Haltzadi kantauriarra
Apatta errekastoaren ibilguaren eskuinaldeko ezpondari atxikitako zerrenda estua
hartuz, uraldiei eusteko urmaeletik ibarbidera jaisten den mazelaren goiko aldean, Apatta
errekastoaren desbiderapenean haltzadi kantauriarra berreskuratzeko asmoa dago.
Hala badagokio, eta landareztatze-lanei ekin aurretik, lursailak egokituko dira (garbitu,
zaborrak bildu, egiturak eta zerbitzuak egokitu, airatu, eta abar). Landaketari ekin aurretik,
gainazaleko belarra moztuko da.
Behin hidroereintza-lanak egin ondoren, haltzadi kantauriarreko berezko zuhaitz eta
zuhaixka espeziak landatuko dira, eta hauek izango dira espezieak eta proportzioak: % 60
haltza-aliso (Alnus glutinosa), % 10 lizarra-fresno (Fraxinus excelsior), % 10 hurritza-avellano
(Corylus avellana), % 10 sahats iluna-bardaguera edo salguero negro (Salix atrocinerea) eta % 10
intsusa beltza-saúco (Sambucus nigra).
Hiruzuloka landatuko da, ilaren artean 1,5 m utziko dira eta ilara bereko landareen artean
2 m. Espezieen eta tamainaren araberako landareen banaketa irregularra izango da, landaketak,
ahal den neurrian, formazio naturalaren itxura izan dezan.

4.6.2.2.2.- Hariztia-hostozabalen baso mistoa
Uraldiei eusteko urmaeletik ibarbidera jaisten den mazelan, eta haltzadi
kantauriarraren ondoan, hariztia-hostozabalen baso mistoa landatzea proposatzen da.
Hala badagokio, eta landareztatze-lanei ekin aurretik, lursailak egokituko dira (garbitu,
zaborrak bildu, egiturak eta zerbitzuak egokitu, airatu, eta abar). Landaketari ekin aurretik,
gainazaleko belarra moztuko da.
Azkenik, zuhaitz eta zuhaixka masa bat landatzea proposatzen da, harizti-hostozabalen
baso mistoko espezieekin, eta hauxe izango da konposizioa eta proportzioa: % 40 haritz
kanduduna-roble pedunculado (Quercus robur), % 20 lizarra-fresno (Fraxinus excelsior), % 10
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urkia-abedul (Betula alba), % 10 astigar zuria-arce blanco (Acer pseudoplatanus), % 10 elorri zuriaespino blanco edo majuelo (Crataegus monogyna) eta % 10 zuhandorra-cornejo (Cornus
sanguinea).
Hiruzuloka landatuko da, ilaren artean 2 m utziko dira eta ilara bereko landareen artean 4
m. Espezieen eta tamainaren araberako landareen banaketa irregularra izango da, landaketak,
ahal den neurrian, formazio naturalen itxura izan dezan.
4.6.2.3.- Leheneratze-tratamenduak harri-lubeten bidez egindako ezpondetan eta Apatta
errekastoaren ezkerraldean
Harri-lubeten bidez egindako ezpondetako eta Apatta errekastoaren ezkerraldeko
leheneratze-tratamenduak Apattako ibarbidean Euskadiko Trenbide Sare Berriko hondeaketamaterialeko betelana egiteko proiektu teknikoko obrak egin zirenean egikaritu ziren, 2011ko
otsailetik 2012ko otsailera bitartean (obra zibila 2011n amaitu zen, eta sahats-aldaxkak 2012ko
urtarrilean eta otsailean sartu ziren), Apattako ibarbidean Euskadiko Trenbide Sare Berriko
hondeaketa-materialeko betelana egiteko proiektu teknikoak ingurumenean duen inpaktuari
buruzko azterlanari (Ekos Estudios Ambientales SLU, 2009ko abendua) jarraituz eta Ingurumen,
Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saileko Ingurumeneko sailburuordearen 2011ko
azaroaren 15eko ebazpena, Euskadiko Trenbide Sareari Apattako ibarbidean (2), Ibarrako eta
Tolosako udalerrietan (Gipuzkoa), betelana egiteko baimena ematen diona, betetzeko, bertan
ezartzen diren baldintzei jarraituz egiteko baldintzapean.
Bermealdiaren amaieran, 2013ko otsailean, egin ziren hutsuneak betetzeko lanak.
Proiektu hau idazteko bertara egindako bisitaldietan harri-lubeten bidez egindako
ezpondetan eta Apatta errekastoaren ezkerraldean egindako leheneratze-tratamenduak
egiaztatu dira, eta egoera onean daude eta bilakaera egokia dute.

4.6.2.4.- Leheneratze-lanak ekaitz-uren tangan
Uraldiei eusteko urmaeleko leheneratze-tratamenduak “Apatta” Tolosaldeko
Eskualdeko Industrialdea Urbanizatzeko Proiektuko obrak egin zirenean egikaritu ziren, 2002
eta 2006 artean, “Apatta” Tolosaldeko Eskualdeko Industrialdea Urbanizatzeko Proiektuak
ingurumenean duen inpaktuari buruzko azterlanean (Ekos Estudios Ambientales SL, 2001eko
urria) zehaztutakoari jarraituz, eta Nekazaritza eta Ingurumeneko foru-diputatuaren 2002ko
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uztailaren 29ko Foru Agindua, Tolosaldeko Eskualdeko Industrialdea, “Apatta-Erreka”,
Urbanizatzeko Proiektuak ingurumenean duen inpaktuaren adierazpena formulatzen duena,
betetzeko.
Era berean, eta adierazitako Ingurumen Inpaktuaren Adierazpena betetzeko, Eusko
Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saileko Ingurumen Kalitatearen
Zuzendaritzara igorri zen “Apatta” Tolosaldeko Eskualdeko Industrialdea Urbanizatzeko
Proiektua. Ustiapen fasean ingurumena zaintzeko programa. 2007-2008 aldia.
Proiektu hau idaztean bertara egindako bisitaldietan uraldiei eusteko urmaelean
egindako landareztatze-lanak egiaztatu dira, eta egoera onean daude eta bilakaera egokia
dute.
4.6.2.5.- Hiriarteko parkea
Plan Berezi honetan proposatutako antolamenduan planteatzen da hiriarteko parke
bat egitea ekaitz-tangatik errekastoan gora, iparraldera. Parke hori “18.1 (Tolosa) – Ibarrako
lursailak” Azpieremua urbanizatzeko proiektuan zehaztuko da, eta diseinu-irizpideak Tolosako
eta Ibarrako udalek eta, planteatutako industria-garapenaren sustatzaile gisa, Tailsak ezarriko
dituzte. Irizpide horiek kasu guztietan beteko dute irisgarritasunari buruzko araudia, eta behar
besteko oreka lortu beharko da sortuko den paisaia berrian, bai eta behar bezalako
erosotasuna ere parkean egoteko guneetan (itzal-eremuak, jolaserako lekuak, eta abar).
5.- HAPBa INDARREAN DAGOEN HIRIGINTZA ERREGIMENEKO IRIZPIDEETARA DOITZEN
DELA JUSTIFIKATZEA
Hirigintzako estandarrei buruzko uztailaren 3ko 123/2012 Dekretuaren arabera,
planteatutako antolamenduak dekretu horretan adierazitako hainbat parametro bete behar
ditu. Zehazki, eta industria-garapenerako eremu bat izanik, dekretuaren honako artikuluak
bete behar dira:
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3. artikulua. Gehieneko eta gutxieneko eraikigarritasun-estandarrak betetzea.
2.- Nagusiki industria-erabilera, hirugarren sektorerako erabilera edo jarduera
ekonomikotarako erabilera duten area edo sektoreen kasuan, lursail pribatiboek duten
azaleraren baturaren eta arearen edo sektorearen guztizko azaleraren arteko
erlazioaren bidez egiaztatu ahal izango da 2/2006 Legearen 77.5 artikuluan ezarritako
estandarra betetzen dela.
Horrek esan nahi du okupazioak % 30etik gorakoa izan behar duela lursail pribatiboek
duten azaleraren baturaren eta arearen edo sektorearen guztizko azaleraren arteko erlazio
gisa. Kasu honetan lursail pribatuen azalera garbia 62.918 m2-koa da eta sektorearen azalera
osoa 154.300 m2-koa, okupazioa, beraz, % 40,84koa da, adierazitako gutxieneko okupazioa
baino handiagoa, alegia.
6. artikulua. Tokiko sistemen sareko zuzkiduratarako eta ekipamendutarako lursailerreserbarako gutxieneko estandarrak hiri-lurzoru finkatugabean, bai jarduketa
integratuetan, bai eraikigarritasuna handitzeagatiko zuzkiduretan.
2.- Hiri-lurzoru finkatugabean, aurreko atalean aurreikusi diren eta nagusiki
bizitegitarako ez diren bi kategorietan, hirigintza-plangintzak honako estandar hauek
ezarriko ditu, gutxienez:
a) Berdegunetarako eta espazio libretarako gordetako lurzorua, arearen edo zuzkidura-

jarduketaren guztizko azaleraren % 6koa. Lurzoru horren erdia aparkaleku
publikotarako erabili ahal izango da.
b) Nagusiki hirugarren sektorerako erabiliko diren lurzoruetan, 0,35 aparkaleku-plaza
gorde beharko dira, gutxienez, lur-arrasetik gorako 25 metro karratuko sabaiazalerako, jabetza pribatuko lursailetan zuzkidura publikoetarako ez diren azalerak
kontuan hartuta.
c) Landaretarako, zuhaitz bat landatu edo iraunarazi beharko da gehitutako ehun
metro eraikiko.
Berdegunetarako eta espazio libretarako lurzoruari buruzko 2.a atalari dagokionez,
esparruaren azaleraren % 6tik gorakoa izatea eskatzen da. Kasu honetan berdegunetarako
azalera 55.975 m2-koa da, eta sektore osoa 154.300 m2-koa izanik, % 36,28 da.
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2.b. atalari dagokionez, ez da HAPB honetan aplikatzekoa, nagusiki hirugarren
sektorerako erabiliko diren lurzoruetarako bakarrik baita, eta kasu honetan nagusiki
industriarako erabiliko den lurzorua da. Edonola ere, eta hirigintzari, eraikuntzari eta
ingurumena, paisaia eta natura babesteari buruzko udal-ordenantzetan ezarritakoari jarraituz,
etxebizitza-erabilerarako izango ez diren lursailei eta eraikinei buruzko 92.2 eta 98.
artikuluetan adierazten da erabilera edo jarduera nagusirako aurreikusten diren 100 m²(s)
bakoitzeko ibilgailuak aparkatzeko plaza bat egokitu beharko dela.
Alde horretatik, eta HAPB honetan planteatutako antolamenduan oinarrituta, lurzati
pribatuan nahiz bide-sare publikoan diseinatutako aparkalekuak zenbatu dira. Ondoko
koadroan dago adierazita ariketa hori.
APARKALEKU-KOPURUA,
100 M²-KO PLAZA BAT
RATIOAREN ARABERA

LURZATI PRIBATUAN
MARRAZTUTAKO
APARKALEKU-KOPURUA
GAINAZALEAN

LURZATI PRIBATUAN
MARRAZTU GABEKO
APARKALEKU-KOPURUA
GAINAZALEAN

L

99

42

57

M

51

53

N

53

48

LURZATIAK

APARKALEKU
PUBLIKOEN
KOPURUA

IBARRA

5

Ñ

25

25

GUZTIRA

228

168

62
66

83

TOLOSA
P

87

21

Q

44

64

R

51

51

S

53

20

GUZTIRA

234

156

99

55

HAPB GUZTIRA

462

324

161

138

33

Koadroaren arabera, ikusten da lurzati batzuetan, nagusiki handienak direnetan,
aparkalekuak falta direla eta sestrapeko solairuetan edo solairuko gehieneko okupazioa
murriztuta sortu ahal izango direla, lurzatiaren jabearen diseinuaren arabera. Edonola ere,
aparkaleku pribatuen eta publikoen kopuru osoak betetzen du oinplanoan eraiki daitekeen 100
m2-ko aparkaleku bat sortzeko estandarra.
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Bestalde, hirigintzari, eraikuntzari eta ingurumenari, paisaia eta natura babesteari
buruzko udal-ordenantzek 99. artikuluan adierazten dute jarduera ekonomikoei lotutako
industria-lurzatietan bizikletentzako aparkaleku-kopuruak 1 plaza 100 m²(s)-koa izan behar
duela. Horren arabera, industrialdean bizikletentzako aparkaleku-kopurua 462 izango litzateke.
Artikulu hori HAPB honetan ezartzeko aztertzen bada, kontuan hartuta bizikletaz
bertara iristeko, bai Apatta auzotik bizikleta-bide independentea erabiliz bai Ibarrako
herrigunetik egungo bidea erabiliz, % 9-% 10eko gehieneko maldak igaro behar direla, adierazi
behar da Apattaerreka industrialdera iristeko garraiobide gisa bizikletaren erabilera mugatua
dela, eta bizikletak aparkatzeko 100 m2-ko ratioa, agian, handia dela. Hori dela eta, eta bi
udalen irizpidearen arabera, eta garraiobide gisa bizikleta erabiltzeak industrialde berriko
langileek erabiliko dituzten autoen kopurua murriztu egingo duela kontuan hartuta, erabaki da
462 aparkalekuko ratioa mantentzea malgutasun baten barruan, eta bizikletentzako
aparkalekuen ehunekoa eskaera errealaren araberakoa izatea, kontuan hartuta
ibilgailuentzako aparkaleku batek bizikletentzako 6 aparkaleku izatea ahalbidetzen duela.

Azkenik, eta Hirigintzako estandarrei buruzko Dekretuaren 2.c artikuluari dagokionez
eta HAPB honen Ingurumen Azterlan Estrategikoaren 2. Eranskinaren (Ingurumena eta Paisaia
Leheneratzeko Proiektua) arabera, honakoa da eremuan landatzea aurreikusitako zuhaitzkopurua:
zuhaitz-mota

neurketa

Quercur Robur
Hacer Pseudoplatanus
Betula Alba
Fraxinus Excelsior
Alnus Glutinosa

180
46
46
156
391

GUZTIRA

819

Eremuan gutxienez 462 zuhaitz landatu behar dira, eta larregi betetzen da, beraz,
hirigintzako estandarrei buruzko dekretua.
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6.- BESTELAKO ZEHARRETARAKO
SOZIOLINGUISTIKOAK)

GAIAK

(GENERO

IKUSPEGIA

ETA

EBALUAZIO

Plana idaztean kontuan izan dira planarekin zerikusia duten eta azpieremuaren
antolamendu xehatuaren testuinguruan koordinatu behar diren gai guztiak. Jarraian bereziki
aipatzen dira genero-ikuspegiarekin eta inpaktu linguistikoarekin zerikusia dutenak, kasu
bakoitzean aplikatzekoa den legeria kontuan hartuta.
6.1.- GENERO IKUSPEGIA SARTZEA PLAN BEREZIKO PROPOSAMENETAN
Plan Berezi honetan proposatutako antolamendua formulatzean genero-ikuspegia
txertatu da, honako gaiak kontuan hartuta:
•

Herriaren, herri-inguruaren eta ingurumenaren kalitatea hobetzea, biztanleria
osoarentzat eta, bereziki, emakumeentzat leku ez-seguruak eta babesgabeak
sortzea saihestuta.

•

Industrialdera oinez eta bizikletaz iristeko bideak sortzea, ibilbide osoan argiteria
publikoa jarrita.

•

Industrialde barruko irisgarritasuna bermatzea, bai eta Ibarrako Apattaerreka
auzoko herri inguruko parke berrian ere.

•

Hiri-ingurune lasaia eta barea, pertsonen zerbitzura egongo dena eta pertsonen
arteko harremanak sustatuko dituena, antolatzea.

Horrela, ulertzen da Plan Bereziak erantzun egokia ematen diola gaian aplikatzekoa
den legerian eta, bereziki, emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko legeetan
(otsailaren 18ko 4/2005 Legea eta martxoaren 22ko 3/2007 Legea) ezarritakoari.

6.2.- PLANAREN INPAKTU LINGUISTIKOAREN EBALUAZIOA
Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legean (7.7 artikulua, etab.),
aurreikusitakoari jarraituz, “udalerrietako egoera soziolinguistikoan eragina izan dezaketen
planetan, euskararen erabileraren normalizazioari dagokionez izan lezaketen inpaktua
ebaluatuko da, eta ebaluazio horren emaitzen arabera egoki irizten zaizkien neurriak
proposatuko dira”.
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Adierazitakoari jarraituz, plan honen eta bertan proposatzen diren irtenbideen
oinarrizko helburu gisa zehazten den Apattaerrekako Industrialdearen Azpieremuaren
antolamendu xehatuak ez du eraginik egoera soziolinguistikoan euskararen erabilerari
dagokionez, nahiz eta kontuan izan beharko den antolamendua exekutatzeko eta garatzeko
proiektu zehatzak egiten direnean.
Horrek guztiak adierazten du Plan honetan proposatzen den planifikazioak ez duela
eragin soziolinguistikorik, eta planifikazioa garatzeak ez duela inolako eraginik izango
esparruko eta udalerrietako egoera soziolinguistikoan.
Edonola ere, kontuan izango da udalek euskararen erabilera normalizatzeko
onartutako araudian eta planetan jasotakoa.

7.- IZAERA ARAUTZAILEA
Proiektu honen eduki arauemailea Plan Berezia osatzen duten dokumentuetan
zehaztua badago ere, 2. dokumentua (ANTOLAMENDU-PLANOAK); 3. dokumentua
(ORDENANTZA ERREGULATZAILEAK); eta 4. dokumentua (EGIKARITZEA ANTOLATZEKO ETA
KUDEATZEKO JARRAIBIDEEN AZTERLANA) dira bereziki izaera arauemailea dutenak eta
hirigintza-jarduera arautzen dutenak, eta hirigintza-jarduera, beraz, dokumentu horietako
zehaztapenei lotu beharko zaie derrigorrean.

Donostia, 2019ko martxoa

HAPBren egileak

Stua.: Miguel Salaverria

Bideetako ingeniaria

Stua.: María Lasa

Arkitektoa

Stua.: Amaia Salaverria

Bideetako ingeniaria
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PLANOEN AURKIBIDEA

INFORMAZIO-PLANOAK
1.-

EGOERA ................................................................................................................. E: 1/20.000

2.A. - PLANGINTZA OROKORRA. IBARRAKO
ARAU SUBSIDIARIOEN ALDAKETA , 2017ko APIRILA ................................. E: ESKALARIK GABE
2.B.

PLANGINTZA OROKORRA. TOLOSAKO
HAPO TOLOSA, 2009ko OTSAILA ............................................................... E: ESKALARIK GABE

3.A-

TAKIMETRIKOA. EGUNGO EGOERA ......................................................................... E: 1/2.000

3.B-

AZPIEGITUREN EGUNGO EGOERA ........................................................................... E: 1/2.000

3.C-

LURZATIEN EGUNGO EGOERA ................................................................................. E: 1/2.000

ANTOLAMENDU-PLANOAK
4.-

ZONAKATZE XEHATUA ......................................................................................... E: 1/2.000

5.-

ANTOLAMENDU OROKORRA ............................................................................... E: 1/2.000

6.A-

BIDE-SAREA. LERROKADURAK ETA SESTRAK........................................................ E: 1/2.000

6.B-

SEKZIOAK ............................................................................................................. E: 1/1.000

7.-

GAINJARRITAKO OINPLANOA. DEFINIZIO GEOMETRIKOA ................................... E: 1/2.000

8-

UR-IBILGUEN TRATAMENDUA ............................................................................. E: 1/1.000

9.-

EGIKARITZEA ANTOLATU ETA KUDEATZEKO
JARRAIBIDEEN AZTERKETA .................................................................................. E: 1/2.000

10.A.-

AZPIEGITUREN ESKEMAK.
DRAINATZE OROKORRA ETA EURI-UREN SANEAMENDUA .................................. E: 1/2.000

10.B.-

AZPIEGITUREN ESKEMAK.
HONDAKIN-UREN SANEAMENDUA ETA UR-BANAKETA ...................................... E: 1/2.000

10.C.-

AZPIEGITUREN ESKEMAK.
ENERGIA ELEKTRIKOA, TELEFONOA, GASA ETA ARGITERIA ................................. E: 1/2.000
INGURUMENA ETA PAISAIA LEHENERATZEKO JARDUNEN ZONAKATZEA
. ............................................................................................................................ E: 1/2.000
INGURUMENA ETA PAISAIA LEHENERATZEKO JARDUNAK .................................. E: 1/2.000

11.A.11.B.-
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