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1. SARRERA 
 
Irungo Hiri Antolamendurako Plan Nagusiaren (aurrerantzean HAPNa) Berrikuspenak bete egin 
behar ditu apirilaren 28ko 9/2006 Legean (estatuko oinarrizko legea), plan eta programa jakin 
batzuek ingurumenean eragiten dituzten ondorioei buruzkoan, eta Euskadiko Ingurumena 
babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra garatzen duen uztailaren 22ko 183/2003 
Dekretuan, ingurumen inpaktua batera ebaluatzeko prozedura arautzen duenean, jasotako 
ingurumen ebaluazioa. Berriki argitaratu da, 2012ko azaroaren 19ko EHAAren 223. zenbakian, 
urriaren 16ko 211/2012 Dekretua, planen eta programen ingurumenaren gaineko eraginaren 
ebaluazio estrategikoa egiteko prozesua arautzen duena eta 183/2003 Dekretua indargabetzen 
duena. Hala eta guztiz ere, Irungo HAPNaren Berrikuspenaren hasierako onarpena aipatu 
dekretua argitaratu baino lehenagokoa denez, 183/2003 Dekretuak ezarritako prozeduraren 
arabera garatuko da hura (Aldi baterako xedapena).  
 
Dokumentu honek Ingurumen Iraunkortasunaren Txostena (aurrerantzean IIT, 9/2006 Legean 
zehaztutako terminoa) edo 183/2003 Dekretuaren Ingurumen Inpaktua Batera Ebaluatzeko 
Azterketa (aurrerantzean IIBA) osatzen du. Une honetan aurkezten ari garen hau Behin-
behineko Onarpena da. 
 
Planoen dokumentu orokorrean kontsultatu daitezke HAPNa berrikusteko dokumentuan 
proposatzen diren planoak, eta hirigintzaren memoriaren dokumentuan eta esparru bakoitzaren 
fitxetan zehaztasun osoz definitzen dira berariaz egiten diren proposamenak. 
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2. AURREKARIAK 
 
2006ko hasieran hartu zuen Irungo Udalak 1999an onartutako Hiri Antolamendurako Plan 
Nagusia berrikusteko erabakia. 
 
2008ko martxoan hasi zen HAPNaren berrikuspenaren inpaktua Ebaluatzeko prozedura, 
Ingurumen Sailburuordetzari erreferentziazko dokumentua eskatura. Aipatu Sailburuordetzak 
ukitutako erakundeei kontsultak egiteko tramitea abiarazi zuen eta erantzunak jaso zituen 
Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Kalitatearen Zuzendaritzaren, Osasun Publikoaren 
Zuzendaritzaren, Landa eta Itsas Garapenerako Zuzendaritzaren, Biodibertsitate eta Ingurumen 
Partaidetzarako Zuzendaritzaren eta Larrialdietako Arretarako Zuzendaritzaren eskutik. 2008ko 
apirilean jendaurrera eraman zen dokumentua, erreferentziazko dokumentua eskatu ahal 
izateko, eta ez zen alegaziorik aurkeztu. 2008ko urriaren 24an Ingurumenaren Plangintza, 
Ebaluazio eta Kontrolerako Zuzendaritzak erreferentziazko dokumentua igorri zuen, bertan 
finkatzen dira Ingurumen Iraunkortasunaren Txostenaren irismena, xehetasun eta zehaztapen 
mailak. 
 
2008ko azaroan onartu zituen Udalak aurrerakinaren dokumentua eta ingurumen 
Iraunkortasunaren Txostena. 2008ko abenduan HAPNaren Berrikuspenaren Aurrerakina eta 
Ekolurrek egindako IIT dokumentua igorri zizkion Udalak Ingurumen Sailburuordetzari, eta 
Ingurumen-Inpaktuaren Atariko Txostena IIAT) eskatu zion, aipatu Sailburuordetzak 2009ko 
martxoan igorriko ziona. 
 
2008ko abendutik 2009ko martxora arte egon ziren Aurrerakinaren dokumentua eta zegokion 
IIT dokumentua jendaurreko informazio aldian. Aldi berean herritarrek parte hartzeko prozesu 
bat abiarazi zen, funtsean erakutsi egin ziren dokumentuaren edukiak, eta 1.000 baino inkesta 
gehiago egin ziren. Jendaurreko informazio aldian 567 iradokizun jaso ziren, eta gainera 500dik 
gora inkesta egin ziren telefonoz. Herritarrak informatzeko eta herritarrek parte hartzeko 
prozesu honen osagarri kontsultak egin zitzaizkien arloko administrazio eskudunei, eta hauek 
nahitaezko txostenak igorri zituzten, arauzko tramitazioan aurreikusi bezala.  
 
Parte hartzeko eta kontsultak egiteko prozesu horiez gain, Aurrerakinaren dokumentuaren 
proposamenak eta alternatibak aztertzeko eta eztabaidatzeko prozesua bideratu zen 2009. 
urtearen bigarren erdialdean Plangintzako Aholku Batzordearen baitan. 
 
Parte hartze eta eztabaidatze honen guztiaren ondorioz, Aurrerakinaren proposamen teknikoak 
osatzen, zehazten edo zuzentzen duten “Hasierako Onarpenerako dokumentua erredaktatzeko 
Irizpideak eta Helburuak” dokumentua erredaktatzeari ekin zitzaion.Dokumentu hau aho batez 
onartu zuen Udalbatzak 2010eko martxoan. Zehaztutako irizpide eta helburuetatik abiaturik, 
dokumentua prestatzeari ekin zitzaion Hasierako Onarpena eman ahal izateko. 
 
2011ko martxoan udalak hasierako onarpena eman zion HAPNaren Berrikuspenerako 
dokumentuari, eta dagokion IIT dokumentuarekin batean jendaurreko informazio tramitera 
eraman zuen, aurkeztutako alegazioen berri emanez. Hasierako onarpena jaso ostean, honako 
erakunde hauek igorri zituzten igorri beharreko txostenak:   
 

• Osasun eta Kontsumo Saila. Gipuzkoako Lurralde Zuzendaritza. Eusko Jaurlaritza. 
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• Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren 
Landa eta Itsasertzaren Garapenerako Zuzendaritza. 

• Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren 
Ingurumen Kalitatearen Zuzendaritza. 

• Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailaren Kultura Ondarearen Zuzendaritza. 
• Gipuzkoako Foru Aldundiko Bide Azpiegitura Saileko Kudeaketa eta Plangintza 

Zuzendaritza Nagusia. 
• Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura eta Euskara Saileko Kultura Ondarearen 

Zuzendaritza Nagusia. 
• Itsas-Lehorreko Jabari Publikoaren Zuzendariordetza Nagusia. Ingurumeneko eta Landa 

eta Itsas Ingurumen Ministerioko Kostaldearen eta Itsasoaren Iraunkortasunerako 
Zuzendaritza Nagusia. 

• Sustapen Ministerioaren Abiazio Zibilaren Zuzendaritza Nagusia. 
• ADIF, Trenbide Azpiegituren Administratzailea. Ondare eta hirigintza zuzendaritza. 
• Sustapen Ministerioaren Burdinbide Azpiegituren Zuzendaritza Nagusia. 

 
Irungo Plan Nagusiaren Berrikuspenerako dokumentuaren Hasierako Onarpen Dokumentuaren 
Jendaurreko Informazioari buruzko memoria. Erakundeen Txostenak dokumentuan laburbiltzen 
dira Hasierako Onarpenerako aldian erakundeek igorritako txostenen edukiak, eta adierazi 
egiten da nola HAPNak eta ITTk txostenen araberako erabaki lotesleak jasotzen dituzten eta 
nola erantzuten dieten aipatu txostenetan egindako gomendio edo iradokizunei. 
 
2011ko martxoan asmoen protokoloa izenpetu zuten Sustapen Ministerioak, Eusko Jaurlaritzak, 
Gipuzkoako Foru Aldundiak, Irungo Udalak, ADIFek, RENFE-operadorak, ETSk eta 
Euskotrenek, Irungo burdinbide azpiegiturak egokitzeko eta integratzeko beharrezkoak diren 
azterlan tekniko eta ekonomikoak egin eta koordinatzeko.  
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3. IRUNGO HAPNAREN HELBURU ESTRATEGIKOAK ETA AINTZAT 
HARTUTAKO ALTERNATIBAK 

 
3.1. PLANAREN JARDUERA ESPARRUA ETA ISIRMENA DENBORAN 
 
Irungo udal barrutia da Plan honen esparrua. Udalerri hau Gipuzkoako Lurralde Historikoan 
dago, Euskadiko Autonomia Erkidegoaren baitan. Udal kartografian islatutako mugen arabera, 
4.194,7 hektareako azalera du. Gipuzkoako Lurralde Historikoaren ipar-ekialdeko muturrean 
dago, mugaldean. Era berean, Oiartzun, Lezo eta Hondarribia udalerri gipuzkoarrekin eta 
Nafarroako Foru Erkidegoko Lesakarekin egiten du muga.  
 
Plan Nagusi berriak epe erdiko bilakaera bermatuko duen garapen dinamika hartu du 
oinarritzat, Gidalerroek aurreikusi bezala; hau da, 2022an, seguru aski betikoz onartuko den 
datatik 8 urtetara, zehaztu da lehen muga-urtea. Eta zehaztu ere egin du muga-urte gorena, 
2030ean hain zuzen ere. Beraz, 16 urtez luzatuko litzateke gehienez Plan berriaren araberako 
epea.  
 
1. Planoa. Kokalekua planoan islatzen da Irungo udal barrutia EAEko lurralde esparruan. 
 
3.2. PLANAREN HELBURUAK 
 
1999. urteaz geroztik indarrean dagoen Irungo HAPN hau berrikusteko lana, dokumentu haren 
helburu eta proposamen jakin batzuk iragandako epean zehar bururatu ezin izan direlako egin 
da, une honetan gainditu gabeko gabezia eta arazo jakin batzuk baitaude. (5. Kapitulua. 
HAPNaren berrikuspenerako Memoria).  
 
Igaro den epea labur xamarra dela kontuan harturik, argi eta garbi esan dezagun 1999ko 
Planaren helburuetako batzuk ez direla epe horretan guztiz gauzatu ahal izan, hala nola San 
Joan Plazaren eraberritzea, merkatuan babeseko etxebizitza aski jartzea, San Migel-Anakako 
jarduerak, ibai-aurrealdearen birmoldatzea –jarduera asko gauzatu den arren–, Iparraldeko 
Hiribidearen ingurua, eta abar. 
 
Jarduera zail eta konplexuak ziren horiek guztiak; egoera bereziak baldintzatzen zuen jarduera 
batzuetan, San Joan Plazaren eraberritzearen kasuan bezala, eta hainbat interbentzio biltzen 
ziren beste batzuetan, Bidasoa ibaiaren aurrealdearen kasuan bezala, eta epe luzeagoa behar 
zuten inolaz ere gauzatuko baziren. Izan ere, tramitazio-bidean edo jardunean daude egun 
jarduera horietako gehienak eta, logikoa denez, Plan berrian egin zaie harrera, hasieran 
aurreikusiriko egitura-eredua guztiz baieztatuz horrenbestez.  
 
Beste aspektu batzuk, ordea, orain berrikusten ari garen plangintzaren bitartean hasi ziren 
aintzat hartzen eta, duten garrantzi handiagatik, egiazko erronka bilakatu dira Plana berriaren 
begietan, haren helburu nagusi bihurtzeraino. Plan Nagusiak erabaki duen neurrien oinarrian 
dauden ardatz nagusi horiek lotura zuzena dute, hein handian, hiriaren oinarrizko egituraren 
sendotzearekin 
 
Halatan, ekipamendu-estandar nabarmen batez, gizarte eta hornikuntza mailatan hirialdeen 
integrazio ezak zekartzan arazoak neurri handian bideratu eta gainditu diren arren, hirigintza 



5 

eta lurraldearen ikuspegitik artean bere horretan irauten dute egitura mailakoak diren arazo 
batzuek. Horrexegatik, hain zuzen ere, ezinbestekoa da hiriaren egituran jarduten jarraitzea 
aintzat hartu diren helburuak iritsiko baditugu. 
 
Hausnarketa hauen ondorioz, HAPNaren berrikuspenaren sei helburu nagusiak zehaztu ziren. 
Aho batez onartu zituen Udal Batzarrak Planaren Irizpideak eta Helburuak eta Iradokizunen 
Txostena, 2010eko martxoaren bukaeran, eta horietan oinarriturik erredaktatu da Plan 
Nagusiaren tramitaziorako dokumentu osoa. 
 
Berrikuste-lan honen lehenengo helburu handia udalerriko bideen artikulazioaren inguruko 
arazoa gainditzea da, bideak egokiro hierarkizaturik, eta horrek bide-ardatzen atal batzuk 
osatzea dakar, bide sare banatzaileak eta tokikoak bereiziz. Beraz, ezinbestean diseinatu 
beharko dira, berriro ere, egungo sarearen elementu batzuk, eta bide berriak jaso beharko dira 
hartara (hegoaldeko ingurabidea), hiriko trafikoak (trafikoa hazi egingo delakoan) eta pasoko 
trafikoak xurgatzeko azken xedearekin. Garraio, hiriko ingurumen eta trafiko politikak biltzen 
dituen Hiri Mugikortasun Iraunkorrerako Planaren helburu zehatzetan oinarritua da helburu hau, 
Plan Nagusitik oinezkoentzako eta bizikletentzako hiri espazioak berreskuratzea eta garraio 
kolektiboaren erabilera sustatzea bila baita. 
 
Bigarren helburu handiak burdinbideak eratutako arrakalak eragindako haustura gainditzea 
du xede, hainbat igarobideen bidez burdinbideak alderik alde igaro ahal izateko, hiriaren 
mendebaldea eta erdialdea hobe integratu ahal izateko, eta Geltoki aldeko hirigunea berritzeko 
eta geltoki nagusi berri bat eraikitzeko, hiri espazio libre handi bat utzirik Colon ibilbideko 
zubiraino eta hiria zerbitzu, jarduera ekonomiko, hornidura eta  etxebizitzen eta hirugarren 
sektoreko erabileraz hornitzeko. Trenbide arloko helburu honek baditu beste hobekuntza batzuk 
xede (Euskotren zerbitzuaren trazuaren aldaketa, ADIF-RENFEren burdinbidera hurbildurik, 
geltoki-geraleku berriak egin edo egungoak hobetu...).  
 
HAPNaren berrikuspenaren hirugarren helburu handia da ekonomi jardueretarako lur-eremu 
berriak sortzea, gisa honetan industria, hirugarren sektore eta teknologia parkea antolatzeko 
zoruaren gainean dagoen eskaera gero eta handiagoari erantzuteko, betiere ingurumenari 
begirune osoa gordeaz. Zoru egokien eskasiak, gisa honetako erabilerek okupatu ohi duten 
azalera handiek eta bide nagusietatik sarbide egokiak bermatzeko beharrak eta aldi berean 
ingurumen iraunkortasunaren eskaerekin bateragarriak izateko beharrak baldintzatuta zegoen 
helburu honi eman beharreko soluzioa. Plan berriaren proposamenek udal barrutiaren 
Mendebaldeko lur-eremuen okupazioa osatzea bila dute, ekonomi jardueren erabileretarako 
eskuragarri dauden lurzoruen alternatiba guztiak aintzat hartzen ditu AP-8 errepidearen 
Iparraldean, eta errentagarritasun handiagoko ekoizpen jardueretarako (esate baterako, 
teknologia parkea eta enpresa parkea) lur-eremuak proposatzen ditu artean eskuragarri dauden 
beste eremu batzuetan. Horregatik, hain zuzen ere, urbanizagarri gisa definitzen diren zoru 
berriak hobe aprobetxatzea ere bila da, ekonomi jardueretarako zoru-esparru berriei 
erabilerarako dentsitate handia esleituz, egokitzen diren ekonomi jardueren erabilera berriek 
metro koadroko enpleguen aprobetxamendu handiarekin ezarriz eta ekonomi jardueretarako 
zoru-esparru berrietako batzuetan enpresa eta teknologia parkeen bitariko erabilerak sustatuz. 
 
Laugarren helburu funtsezkoa planteatzen da, etxebizitzetarako zoru berriaren definizioa. 
Etxebizitza programa emendatzea bila da, baina bereziki babeseko etxebizitzak eraikitzeko 
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zoruen azalera emendatzea, oso justifikatuta dagoen eskaerari egokiro erantzuteko eta betiere 
Lege berriak eskatzen dituen gutxienekoak bete ahal izateko. 
 
Bigarren helburuak, aurrekoak bezain garrantzitsuak eta aldi berean haien osagarri denak, 
hornidurak osatzea du xede, hiriko biztanle guztien beharrei egokiro erantzuteko. Ekipamendu 
publikoen sare osoa proposatzen du, eta espazio libreen erreserbak emendatzea, hiri inguruko 
parke berriak sortuz, egungo batzuk handituz eta espazioen eta eraikinik gabeko espazio 
libreen tipologia ezberdinak proposatuz Irungo hainbat auzo eta eremutan.  
 
Seigarren helburuak ingurumena babesteko eta arautzeko irizpideak bateratzea eta egokitzea 
ditu xede, hau da, ingurumenaren antolamendua egokitzen amaitzea du xede hiria bere 
lurraldean egokiro txertatzeko. Hartara, aintzat hartu ditu Plan Nagusiak EAEko Ingurumeneko 
Esparru Programaren (2007-2010) araberako ingurumen irizpide estrategikoak, baita Agenda 
21ean finkatutako Iraunkortasun irizpideak haren eskumenekoak diren alderdietan, eta egokiro 
bete ditu ingurumen izaerako xedapenak. Agenda 21en Ekintza Planean finkatutako ardatz 
estrategikoek zehaztu dituzte Plan Nagusia egiteko irizpideak. Lau gai handiren inguruan 
antolatu dira ardatz estrategiko hauek: gizarte garapena eta bizi kalitatea; mugikortasuna eta 
garraioa; lurralde antolamendua eta ingurumena; ingurumen bektoreak. Gainera kontuan hartu 
dira Ingurumen Sailburuordetzak 2008ko urriaren 24an emandako aginduaren bidez 
formulatutako Erreferentziazko Dokumentuan adierazitako ingurumen irizpideak oro. 
 
Planteatutako proposamen guztiek erantzuten diete, besteak beste, ingurumenean ondorio 
esanguratsuak izan ditzaketen jarduerekin loturiko ingurumen irizpide estrategikoei. Azken 
buruan, teknikoki eta ingurumenaren ikuspuntutik bideragarriak dira HAPNak onartutako 
proposamenak, garapenerako egiazko eskaeretara egokitzen dira, aintzat hartzen dituzte 
adierazitako ingurumen irizpideak, eta kontuan hartzen dituzte Irungo udal barrutian bereizten 
diren ingurumen kontuak, betiere haiekin lotutako legeriarekin bateragarriak direla. Honako 
irizpide hauek aintzat hartuko dira, bereziki adierazitako proposamenen kasuan:  
 
� Zorua zentzuz eta intentsiboki erabili. Dagoeneko artifizialdurik dauden zoruen erabilera 

lehenetsi. Hiriaren bereizketa eta sakabanaketa saihestu erabileren eta jardueren 
integrazio eta espazioaren kohesio egokia ahalbidetzeko eta mugimenduen sorrera 
murrizteko. Dentsitate handiko hiri egiturak sustatu, egitura trinko eta konplexuak sustatu 
planteatutako beharrizanei erantzuteko, eraikuntza dentsitate aski handiak bultzatuz.  

- Plan Nagusiaren proposamenak, aurreko Plan Nagusiaren eta ondoren egindako 
aldaketa guztien aldean, 93 ha inguruan emendatzen du zoru urbanizagarria.  

- 56 ha-tan murrizten da  Aurrerakinaren fasean proposatutako azalera 
urbanizagarria.  

- Hiri zoruen eta zoru urbanizagarrien multzoak (964,6 ha) % 18 inguruko hazkundea 
dakar 1999an onartutako HAPNan finkatutako sailkapenaren aldean (871 ha), eta 
gutxi gorabehera % 13ko hazkundea gerora egindako aldaketen bidez 
eguneratutako sailkapenaren aldean (847 ha).  

- Portzentaje horiek % 22koa eta % 19koa ziren hurrenez hurren Aurrerakinaren 
fasean. Aurrerakinean 233 ha aurreikusten ziren zoru urbanizagarrietan eta 1.011 
ha hiri zoru eta zoru urbanizagarriak batera hartuta. 

- Zoru urbanizaezinaren portzentajea % 2,81ean murrizten da udal barruti osoan, 
Aurrerakinaren fasean ia % 5 murrizten zen artean. 
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- Aurrerakinaren dokumentua eztabaidatu eta gero, esparru batzuetan, teknikoki eta 
ingurumenaren ikuspuntutik bideragarria zen lekuetan, berregokitu egin dira 
aprobetxamenduak, altuera edo dentsitatea. Esparru hauetan aintzat hartu dira 
aireko zortasunengatik edo bestelako zortasunengatik ezarririko murrizketak. 

- Munta handiko jarduera izanik, aipagarria da geltoki ingurua berritzeko operazioa, 
bertan egokituko baitira etxebizitza berrietatik asko eta asko.  

- Baztertu egiten da Olaberriako jarduera ekonomikoak garatzeko esparrua hiri 
saretik aparte samar dagoelako eta bide azpiegitura berriak beharko lituzkeelako. 

- Plan Nagusiaren Memoriaren 7. kapituluan sakon aztertzen dira etxebizitzen 
kopuruaren hazkunde beharrak. Plan Nagusiak 7.585 etxebizitza zenbatzen ditu, 
eskuragarri dauden 485 etxebizitza barne. Planaren Memoriak adierazten duenez, 
eskaintza honen bitartez bermatu egin daiteke 2030. urtera arteko (urte horretarako 
biztanleriaren proiekzioak egin baitira) eta baita aztertutako epez haratagoko 
eskaerari erantzuteko beharra, epe luzera eta urtero 350 etxebizitza eraikitzen 
baldin badira. 

- Kontuan eduki behar da 8.274 etxebizitzen kopurua dela LAGetan Irungo udal 
barrutiari begira finkatutakoa. 

� Pertsonen mugikortasun eskaera kudeatu, mugitzeko erak oinez, bizikletaz eta garraio 
kolektiboaren bidez sustatzeko eta horiek proposatutako esparruen garapenean txertatu. 

- Atariko diagnostiko batetik abiatzen da Plan Nagusia, eta asmoen adierazpenaren 
gisara planteatzen du “bide-espazioaren berrantolamendua, garraio, hiri barruko 
ingurumen eta trafikorako politikak integratzen dituen Hiri Mugikortasun 
Iraunkorrerako Planaren proposamenen araberako komunikazio sistema-eredu berri 
batetik abiatuta, hori guztia Plan Nagusitik oinezko eta txirrindularientzako hiri 
espazioen berreskuratzea errazteko eta garraio kolektiboaren erabilera bultzatzeko”. 

- Egungo garraio sarearen arazo nagusiak identifikatzen ditu Planak, horien artean 
garrantzitsuenak bide sareko mugikortasun motorduna (ibilgailu pribatuak eta 
salgaien garraioa) eta esleitutako azpiegituren gaitasuna. Horietan oinarrituta 
planteatzen dira proposatutako alternatibak sareko maila ezberdinetan (hiri arteko 
sare nagusian, sare egituratzaile eta banatzailean, tokiko sarean). 

- Burdinbide sareari dagokionez, eta aukeren bateratzeari esker, burdinbide espazioa 
birmoldatzeko proposamen batzuk aintzat hartu dira. Horien artean abiadura 
handiko sarea (by-pass) iristea, Adifen (aldiriak) eta ETSaren (topoa) sareak 
elkartzea, geltoki intermodal bat (Adif, ETS, Autobusak) sortzea, Katea erdialdean 
Euskotren eta Renferen geltoki komun bat eraikitzea, Araso Iparraldean plataforma 
intermodal bat sortzea eta geltokiak handitzea (Ficoba). Proposamen handinahia da 
inolaz ere, eta burura eramaten bada oso mesedegarria gertatuko da garraio 
publiko hauek erabiltzeko garaian. 

- Bestalde, Plan Nagusia Berrikusten zen aldi berean, Hiri Mugikortasun 
Iraunkorrerako Plana osatu da. Adierazitako esku hartzeez gainera, mugikortasun 
iraunkorragoa errazten duten hausnarketa batzuk eskaintzen ditu, programa 
bihurtutako hausnarketak. Aipagarri dira oinezkoentzako bide nagusien sarea, 
oinezkoen eremuen sarea, ibilgailu motordunentzako aparkalekuak, hiriko autobus 
lineak berritzeko proposamena, bizikleta bideen sarea eta beste batzuk 
inplementatzen dituzten programak. Dokumentu zabala da, izaera irekia du, eta 
Plan Nagusiak bere baitan txertatu du, plangintzaren beraren zehaztapenen 
esparrukoa den heinean.  

- Zentzu honetan Plan Nagusiak izaera estruktural edo egituratzaile gisa egiten du 
bere eremu batzuk oinezkoentzat bihurtzeko edo bizikleten bide sareak egiteko 
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programen sorrera, eta Plana garatzeko aurreikuspen ekonomikoaren atal gisa 
jasotzen du, administrazio eskudunei dagozkion kopuruak zehazturik. 

- Plan Nagusiak lehenetsitako beste irizpide batzuek, esate baterako hiri sarean 
beraren integrazioak eta dentsifikazioak, auzoetako ekipamenduen sorrera 
orekatuak edo bizileku garapen garrantzitsuak garraio publikoko geltokien 
inguruetan sortzeak, murriztu egiten dituzte batetik bestera joateko beharrak, eta 
mesedegarriak dira banaketa modal iraunkorragoa finkatzeko. 

- Hala eta guztiz ere, proposamen batzuek ez dute neurri berean errazten helburu 
hau. Bide azpiegitura jakin batzuen gaitasunaren emendioak, esate baterako GI-636 
errepidea Katea eta Osinbiribil bitartean bitan banatzeko proposamenak, dentsitate 
apaleko bizileku eremu jakin batzuen kokalekuak (Jaizkibel, Ernauteneako 
bizilekuak), ekonomi jardueretarako eremu jakin batzuek (Araso Iparraldearen 
luzapena, Zabaleta, Urdanibia – Zubieta) eta hirigunearen aldiriko beste 
ekipamendu batzuek kontrako eragina izan dezakete zehaztutako helburuetan.   

� Ahal dela saihestu egingo da 100 urtean uholdeak errepikatzeko arriskua duten eremuak, 
une honetan inolako garapenik ez dutenak, eremu artifizial bihurtzea. Kasu honetan, 
proposamenak bat etorriko dira “Lurzorua uholde-arriskuaren mailaren arabera 
erabiltzeko Irizpideekin”. 

- Iparraldeko saihesbidea Plaiaundi aldean. Aurrerakinaren fasean Iparraldeko 
saihesbideari begira proposatutako trazatua 10 urtera berriro ere urpean geratzeko 
eremuan egokitzen zen. Hasierako Onarpenerako dokumentuan baztertu egin zen 
iparraldeko saihesbideari begira proposatutako trazadura, Plaiaundi inguruan. Plan 
Nagusiak egungo GI-636 errepidea bitan banatzea proposatzen du Zubimusuko eta 
Osinbiribileko biribilguneen arteko tartean, egungo plataforma zabalduz eta ibilgailu 
astunen trafikoa AP-8 errepiderantz bideratuz (Santiago Urtizberea 4.2.05). Oro har 
urpean geratu litezkeen eremuetatik kanpora egokitzen da atal honetan egungo bide 
ardatza. Leku jakin batzuetan, egungo bidea 10 urtera berriro ere urpean geratu 
litezkeen eremuetan sartzen da, Zubimusuko biribilgunearen inguruetan, 
Plaiaundiko biribilgunean, Dunboako kanalaren inguruetan, eta bidearen zabalpena 
100 eta 500 urtean uholdeak errepikatzeko arriskua duten eremuetan sartuko 
litzateke. Osinbiribil aldean 500 urtean uholdeak errepikatzeko arriskua duen 
eremuan sartzen da esparrua. Nolanahi ere, Plan Nagusiak egun badagoen 
azpiegitura bat hobetzeko esku hartzeak proposatzen dituenez, behin-behinean 
Onartzeko dokumentuan Iparraldeko saihesbideari begira proposatutako esku 
hartzea “Lurzorua uholde-arriskuaren mailaren arabera erabiltzeko Irizpideekin” bat 
datorrela ulertzen da.  

- Zubieta eta Urdanibiako garapena (2.1.05): Zubieta – Urdanibia esparruaren zati bat 
errepika-denbora ezberdinetan (10,100 eta 500 urte) urpean geratu litezkeen 
eremuen barnean dago. Irungo udal barrutiaren baitara biltzen den jarduera 
esparruaren azalerari dagokionez, 10 urtetan berriro ere urpean geratu litekeen 
orbanaren eraginpean dago esparruaren mendebaldeko muturra.  Zehazkiago, 
kalifikazio globalaren arabera, arrisku honen eraginpeko eremua bat dator 
ekipamendu komunitario, espazio libre eta ekonomi jardueren erabilerarako 
eremuen zati batekin. 
Hala eta guztiz ere, behin-behineko Onarpenerako dokumentuak ez du esparru 
honetan aurreikusitako hirigintza garapenen antolamendu xehea proposatzen, Irun 
eta Hondarribiaren arteko bateragarritasun planean eta dagokion Plan Partzialean 
edo, hala behar badu, Antolamendu Xehearen Bateragarritasun Planean zehaztuko 
baita hura. Kasu honetan, esparruaren azaleraren zati bat urpean gera litezkeen 
eremuek hartzen badute ere, esparruaren barruko antolamenduaren araberakoak 
izango dira aurreikusitako garapenaren koherentzia eta bateragarritasuna.  
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Hain zuzen ere horrexegatik ez dute Plan Nagusiak proposatutako jarduerek 
proposamen hauen eta “Lurzorua uholde-arriskuaren mailaren arabera erabiltzeko 
Irizpideen” arteko bateragarritasuna egokiro baloratu ahal izateko nahikoa 
zehaztasun maila.  

- N-Behobia 1 eta N-Behobia 2 alternatiba: Plan Nagusiaren Hasierako 
Onarpenerako dokumentuak baztertu egiten zituen N-Behobia 1 eta N-Behobia 
aukerak. Atal honi begira azkenik onartutako soluzioa GI-636 errepidearen egungo 
trazadurari eustean eta hura hobetzean datza, Osinbiribil eta Behobia arteko tarteari 
hiri bide izaera emanik eta trafiko astuna AP-8 errepidera desbideraturik. Beraz, 
“Lurzorua uholde-arriskuaren mailaren arabera erabiltzeko Irizpideen” bat dator 
jarduera hau. 

- Blaia esparruan proposatutako garapenak (8.2.05): Plan Nagusiak esparru honetan 
proposatutako bizileku garapen berriak Aldabe errekaren uholde-eremuetatik 
kanpora daude. Hala eta guztiz ere, 10 eta 100  urtean uholdeak errepikatzeko 
arriskuan geratu liteke esparruaren hego-mendebaldeko muturra; zehazkiago, 
biribilgune berri bat aurreikusten du Plan Nagusiak esparru honetan, Hegoaldeko 
Saihesbideari begira proposatutako trazaduraren barruan, 10 urteko errepika-
denborarekin urpean geratu litekeen eremuan. “Lurzorua uholde-arriskuaren 
mailaren arabera erabiltzeko Irizpideek" adierazten dute “hirigintza erabilera guztiak 
baztertu behar direla, ez badira soilik ibaiaren ekosistemari eta bere gaitasun 
hidraulikoari eusteko edo ekosistemaz gozatzeko xedearekin burura eramaten. 
Beraz, kontuan edukiko dute zirkunstantzia hau garapenerako proiektu guztiek.  

- ‘Lastaola Postetxea’ (8.3.04) esparruan proposatutako garapenak: 1999ko Plan 
Nagusiak inguru honetan aurreikusitako plangintza xehearen aldaketa bat 
planteatzen du oraingo Plan Nagusiak. Kasu honetan, esparruan aurreikusitako 
bizileku garapenak 100 urtean uholdeak errepikatzeko arriskua duten eremuan 
daude. Kontuan izanik egun baratzeek eta eraikin bakartuek hartzen dutela eremu 
hau, esparru honetan aurreikusitako bizileku garapen berriak agian ez datoz bat 
“Lurzorua uholde-arriskuaren mailaren arabera erabiltzeko Irizpideekin”. Beraz, 
ondo gogoan edukiko da kontu hau garapenerako plangintzan. Plan Nagusiak 
garapenerako plangintza baten antolamendu xehearen (Hiri antolamendurako Plan 
Berezia) esku uzten du kontu hau. 

- ‘Osirinbiribil’ esparruan (7.1.01) proposatutako esku hartzeak: Hiriaren erdialdetik 
hurbil parke handi bat egitea proposatzen du Plan Nagusiak. Ia azalera osoa biltzen 
da 500 urtean uholdeak errepikatzeko arriskua duen eremuaren baitara. Une 
honetan urbanizaturik ez dauden eta 100 eta 500 urtean uholdeak errepikatzeko 
arriskua duten eremuak erabiltzeko irizpideak dira ‘berez urpean gera litekeen 
baldintzarekin bateragarri diren erabilerak onartzea, nahiz eta hirigintza jarduera 
berriak baimendu ahal izango diren beste lurzorurik ez dagoela behar bezala 
justifikatzen baldin bada’. Testuinguru honetan, bat dator eta bateragarria da 
“Lurzorua uholde-arriskuaren mailaren arabera erabiltzeko Irizpideekin” esparru hau 
Sistema Orokorreko Espazio Libreetara biltzea.  

� Aniztasun biologikoaren galera eten habitat eta ekosistemen funtzionamendu iraunkorra 
babestuz eta berrituz, Babestutako Espazio Naturaletatik kanpoko eremuen askitasuna, 
koherentzia eta konektibitatea zainduz (Araso Iparraldearen luzapena, 1.1.10 esparrua; 
Olaberriako garapena; Bidasoa eta Jaitzubia ibaietan eta  ES2120018 KBE eremuan 
eragina duten esku hartzeak). 

- Araso aldean proposatutako esku hartzeak: jada hasierako Onarpenerako 
dokumentuan egokitu zen ‘Araso luzapenaren” esparruari begira proposatutako 
antolamendua, Aiako Harria – Jaizkibel Korridore Ekologikoaren mugetatik 
bereizteko. Era berean, 100-180 m zabaleko lurzoru zerrenda erreserbatzea 
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proposatzen zen korridorera biltzen den Arburusasietako parkearen zatia osatuko 
duten Sistema Orokorreko Espazio Libreei leku egiteko.  

- Arburusasietako ekialdeko mazelako geldoen zabortegiko eremuak ingurumenaren 
ikuspegitik berreskuratzeko baldintza zehazten du Plan Nagusiak, aipatu 
korridorearen egiteko ekologikoa hobetu baitezake argi eta garbi. 

- Gainjarritako baldintzatzaileetara bildu du Plan Nagusiak ’EAEko Korridore 
Ekologikoen Sarea”. Araso Iparraldearen Luzapeneko Sektorizazio Plana Aiako 
Harria – Jaizkibel korridorean ahalik eta eragin txikiena izateko moduan gauzatuko 
da, eutsi egingo zaio korridoreak esparruaren iparraldean duen zabalerari, eta, 
bitariko basoa aldaturik, geldoen zabortegi zaharra berreskuratzea proposatzen da. 

- Esku hartze hauek oso mesedegarriak izango dira korridore ekologikoaren 
egitekoari eusteko, une honetan bere funtzioa nekez bete baitezake korridore hori 
alderik alde igarotzen duten azpiegiturak asko direlako.  

- Bestalde, behin-behineko Onarpenerako dokumentuan proposatutako bide sarearen 
eskema orokorrak nabarmen murrizten du sare hidrografikoaren gaineko eta 
Txingudi-Bidasoa KBEaren gaineko balizko eragina, baztertu egin baitira 
Aurrerakinaren dokumentuan Iparraldeko saihesbideari begira, Plaiaundi inguruan, 
egindako proposamena, eta N-Behobia 1, N-Behobia  2, N-Ibaia 1 eta N-Ibaia 2 
aukerak.  

- Jada Hasierako Onarpenerako dokumentuak baztertu egin zituen Aurrerakinaren 
fasean Olaberriako haranean aurreikusiriko garapenak, eta hori guztiz bat dator 
aniztasun biologikoaren galera habitat eta ekosistemak babestuz eteteko 
irizpidearekin.  

- Nolanahi ere, hiri garapenerako proposamen batzuek eragina izan dezakete ibaien 
ekosistemetan, dokumentuak proposatutako antolamendutik ondorioztatu 
daitekeenez. Zokuetako errekan eragina izan dezaketen Zabaletako industria 
garapenez eta Jaizkibelgo Bizileku garapenaz ari gara, nahiz eta hirigintza fitxaren 
arabera azken honek ez duen eraginik izango Amezti errekan. Garapenerako 
plangintzan, ekosistema hauek behin betiko antolamenduetara biltzeaz gainera, 
komenigarritzat jotzen da aldez aurretik arroaren azterketa hidrauliko bat egitea, 
handia baita esku hartze sorta honekin sortuko den lurzoruaren iragazgaiztearen 
maila.  

- Aitzitik, Dunboa eta Artiako kanalen ertzetako ibai ekosistemak babesten jarraitzeko 
baldintzak finkatu dira; ekosistema horietako batzuk lehengoratuak izan dira jada.  

- Zentzu berean, Bidasoa ibaiaren ezkerraldeko ertzaren biziberritzea bultzatuko 
duten esku hartzeak eramango dira burura. Honenbestez, babes bereziko landa 
eremu gisa jarraitzen dute Etxezar, Alunda eta Gomizeneko erriberek, eta kategoria 
honetara biltzen da Zubimusu aldea. Bestalde, Sistema orokorreko espazio libre 
gisa kalifikatzen dira Azken Portu eta Zubimusuko erriberen ertzak. 

� Landaredia kontserbatu dadila zaindu, bereziki basoak, landare sailak, landare hesiak eta 
erriberetako landaredia. Gipuzkoako basoak beren osotasunean eta aniztasunean 
kontserbatu behar dira, babes, ekoizpen eta gizarte funtzioak betetzen baitituzte. Zentzu 
honetan Blaia esparrua aipatu behar da, Itsasbazterra Antolatzeko LAPean ingurumena 
hobetzeko gisa katalogatutako eremu txikia, harizti azidofilo txikiek okupatua. 
� Biodibertsitate Zuzendaritzak gaineratzen du Plan Nagusiak Babes Bereziko kategorietan 

jaso behar dituela bertako baso eta lehentasunezko interes komunitarioko habitat guztiak. 
Egitxiki aldeko, San Martzial eta Meaka bitarteko eremuko, Billineko soroko edo 
Muñogañako eta Ibargoiengo Larreko hariztiak eta Mokozorrotz eta Urdanibia erreken 
ibilguaren bazterretan hazten diren haltzadiak aipatzen dira bereziki. 
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- Ingurumen Inpaktuaren Atariko Txostenean adierazitako kontserbaziorako 
irizpideekin bat etorrita, Plan Nagusiaren Hasierako Onarpenerako dokumentuak 
jada Babes Bereziko Landa (BBL) kategoriara bildu zituen bertako basoei leku 
egiten dieten barrutiak. Aipatu kategorian jasoak dira San Martzial Inguruan 
identifikatutako hariztiak, Pagogainatik behera Bidasoa ibairaino iristen diren 
mazeletakoak, Erlaitz mendiaren hegoaldekoak eta Aitzondo, Altzubide eta Arasoko 
erreken ingurukoak. Era berean, kategoria honetan jasoak dira Itsasbazterreko 
LAPean ‘Ingurumenaren hobekuntza’ (Ekosistemak Hobetzeko Eremuak eta 
Berreskuratu beharreko Eremu Degradatuak) kategorian sartutako eremuak, San 
Martzial menditik Bidasoa ibaira jaisten diren mazelen beheko partean 
egokitutakoak (Egitxiki eta Munoako inguruak). Ekosistemak hobetzeko eremutzat 
jotzen ere ditu aipatu LAPek Blaiako (8.2.10,) gune txiki bat eta harizti bat; biak 
espazio libre gisa kalifikatzen dira esparruaren barruan, eta beraz ez dute lurzoru 
honi begira proposatutako bizileku garapenaren eraginik izango. Kontu hau aintzat 
hartu beharko du garapenerako plangintzak. 

- Aitzitik, ez dira aipatu ‘Babes Bereziko Landa' kategorian sartu lehentasunezko 
interes komunitarioko habitatak 91E01: Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior 
motako baso alubialak, Eusko Jaurlaritzaren Biodibertsitate eta Ingurumeneko 
Partaidetza Zuzendaritzaren txostenaren arabera halakoak baitaude Mokozorrotz 
errekaren bazterrean eta Urdanibia errekaren paraleloko eremuetan. Mokozorrotz 
erreka eta ibilguaren alde bakoitzeko 15 m-ko zerrenda ‘Azaleko uren babesa’ 
kategoriara biltzen dira. Urdanibia errekako haltzadia, berriz, bide sistemaren 
kalifikazioarekin sendotutako hiri zoruaren baitara biltzen da. GI-636 errepidea alde 
honetan handitzeko proiektuak kontuan edukiko du alderdi hau. 

� Lurzoruaren zigilatzea murriztu, hirigintza erabileretarako zoruaren erabileraren 
gutxienezko intentsitatea bermatuz (gaitasun agrologiko handiko zoru estrategikoak). 

- Esku hartze asko eta asko aurrez urbanizatutako eremuak birmoldatzeko, 
birgaitzeko edo lehengoratzeko xedean planteatu badira ere, garapen berrietarako 
landa zoruaren okupazioak landa zoruaren murrizketa ekarriko du udal barrutian (% 
3,6an murrizten da zoru urbanizaezinaren azalera).  

- Udal barrutiaren hegoaldean daude gaitasun agrologiko handiko lurzoru sorta 
nagusiak, autopistaren hegoaldeko landa eremuko auzoetan. Alde hauek zoru 
urbanizaezin gisa katalogatuta jarraitzen dute, eta Plan Nagusiak beren landa 
izaerari eustea planteatzen du alde hauetan (Ibarrola harana eta Olaberria harana). 
Esparru hauei babestutako eremuen atala osatzen duten gaitasun handiko eremuak 
gehitu behar zaizkie (Bidasoako alubioizko lautadak, Osinbiribil, Plaiaundi).  

- Plan Nagusiak erabaki du udal barrutiaren mendebaldeko esparru jakin batzuetatik 
(Araso Iparraldearen Luzapena, Oiantzabaletaren luzapena eta Zabaleta) at uztea 
proposatutako landa eraikinak eta atxikiriko lursailak. Ez dira kasu guztietan 
gaitasun handiko lurzoruak, haietako batzuk mazelan egokiturik egonik gaitasun 
apalekoak baitira. Eta ez dira kanpora gelditzen egungo ustiategi guztiak, Plan 
Nagusiaren arabera planteatutako antolamenduarekin bat ez datozen horiek aipatu 
planaren arabera antolatuko baitira (Oiantzabaletaren luzapena, Araso 
Iparraldearen luzapena, Urdanibia-Zubieta).  

- Berriki gauzatu diren edo aurreikusi diren bizileku garapenen esparruko beste esku 
hartze garrantzitsu batzuek, hiri sarearen hegoaldean (Txenperenea, Matxalagain, 
Blaia), landa lurzoruaren murrizketa dakarte berekin batean, murrizketa handiagoak 
edo txikiagoak. Kasu hauetan mazelako garapenak dira, gaitasun agrologiko ertain 
edo apaleko lurzoruetan gauzatu beharrekoak.   

                                            
1 Lehentasunezko interes komunitarioko habitata, Habitatei buruzko 92/43/EEE Zuzentarauaren arabera.  
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� Energiaren aurrezkia, energia berriztagarrien eraginkortasuna eta erabilera eta 
kogenerazioa sustatu garatu beharreko sektoreen antolamendu xehean hiri instalazio 
kolektiboak egokitzeko (klimatizazio plantak, eguzki-xaflentzako eremuak, parke eoliko 
txikiak, etxerako ur beroaren hornidura, hiri hondakinak biltzeko guneak eta beste) 
zoruaren portzentaje bat erreserbatzeko aukera aurreikusirik. 

- Plan Nagusiak ez die erreferentzia egiten energia aurrezteko eta energia 
berriztagarriak erabiltzeko esku hartzeei. 

- Hala eta guztiz ere, Irungo Udalak bat egin du Europar Batzordearen ekimena den 
‘Alkateen Ituna’ delakoarekin. Testuinguru honetan Irungo Udalak erreferentziazko 
igorpenen zerrenda bat osatuko du ‘Energia Iraunkorrerako Ekintza Plan’ bat 
prestatzeko erreferentzia izan dadin. Zerrenda hori ituna izenpetu zen egunetik 
kontatzen hasita urte beteko epean aurkeztu behar da. 

� Zorupeko nahiz azaleko izan, lehorreko ur korronteak –haien ibilguak, erriberak eta ertzak 
barne–, trantsizioko urak eta kostaldekoak kaltetzen dituzten edo kaltetu ditzaketen plan, 
programa edo edozein motatako esku hartzeek lehentasunez zaindu, babestu eta 
lehengoratuko dituzte baliabidea eta ingurunea. Berrikuspenak neurri egokiak ezarri behar 
ditu ingurunea kontserbatzeko, eta ingumenaren ikuspuntutik onartzeko modukoak 
izateko eskaerak eta bitarteko tekniko eta finantzarioak aurreikusi behar ditu (Bidasoa 
ibaia eta sare hidrografikoaren gainerakoa). 

- Zoru urbanizaezinak bere baitara jasotzen du azaleko urak babesteko eremuaren 
kategoria, eta haiek babesteko araudi bat zehazten du. 

� Zarata maila handiak jasaten dituzten biztanleen kopurua murriztu. 1367/2007 Errege 
Dekretuan finkatutako inmisio-mailaren mugak eta kalitate akustikoaren helburuak bete 
behar dira (AP-8, GI-636, GI-638, N-121, GI-2134 errepideen ondoko esparruak). 

- Pasoko trafikoa perimetroko bideetara eramanda nabarmen hobetuko litzateke 
bizileku eremuetako, espazio publikoetako eta beste leku batzuetako kalitate 
akustikoa, aipatu espazioak tokiko bideek igarota baitaude alderik alde. Zentzu 
honetan, kale eta espazio jakin batzuk oinezkoentzako eremu bihurtzeko programak 
izan daitezke hobekuntza hau izateko neurri eraginkorrenak. 

- Honek, esan gabe doa, bere ordaina du bide banatzaile hauen inguruko 
esparruetan, ziur asko gainditu egingo baitira inmisio-maila onargarriak.  

- Irungo hiriak badu zarata eta bibrazioei buruzko udal ordenantza, 2004ko urriaren 
27ko udal batzarrak onartua eta gerora, 2005eko martxoaren 30ean, aldatua (GAO 
2005/05/13). 

- Zonifikazio akustiko bat jasotzen du ordenantzak, eta brau doitu egingo da zaraten 
mapa baten bidez “Errealitateari hobe egokitzen zaion zonifikaziorako aukera" 
izateko.  

- Udal hirigintza plangintzan zehaztutako garapen berriko proiektuei aplikatu 
beharreko mugak, inmisio-indizearen mugak, ezartzen ditu Ordenantzak bere 10. 
artikuluaren 1.3.2 puntuan. 
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1.3.2.- Udalaren hirigintza plangintzaren araberako proiektu berriei aplikatu beharreko 
mugak  
IV. taulan zehazta daude udalerriko hirigintza garapen berrietan aplikatu beharreko mugak. 
  
Hiriko zoruaren barruan 10.1 artikuluak arautu ez dituen eremuetan egokituriko jarduera, instalazio 
eta makina berrietarako proiektuen kasuan, III. Taulan zehazturiko mugak beteko dituzte jardueran 
hasi orduko. Gainera, 5 dBA gehiago erantsi ahal izango dizkie Udalak bete beharreko muga hauei 
eremu batean instalazio bat baino gehiago ari direlako, emisioak arrazoizko moduan murriztea 
teknikoki bideragarria den zerbait delako, alde lasaiak babestu behar direlako edo udalerriko soinuen 
kalitate mailako helburuen arabera arrazoizkotzat hartzen diren beste zio batzuengatik. 

Kanpo Zarataren Indizearen  
Muga KZII (dBA) 

IV. TAULA 
Legun Lgau 

Lurralde eremua  
BIZILEKU ERABILERA (EELE) 55 (1) 45 (1) 
Lurralde eremua  
INDUSTRIA ERABILERA (IELE) 75 70 
Lurralde eremua  
AISIA ETA IKUS. ERABILERA (AIELE) 65 55 
Lurralde eremua  
HIRUGARREN SEKTOREKO ERABILERAK         
(HSELE) 

60 50 
Lurralde eremua  
OSASUN, IRAKAS. ETA KULTURA ERABILERA 
(OIKELE)                                                                                                                                                                                    

 
50 (1) 

 
40 (1) 

Lurralde eremua  
SISTEMA OROKORREN ERABILERA (SOELE) 75 70 
Lurralde eremua  
ESPAZIO NATURALAREN ERABILERA (ENELE) 50 40 
Lurralde eremua  
Soinu Zortasuna (SZLE)   
(1) Hala behar izanez gero, tonu eta kolpe-osagaien zuzenketen bidez ponderatuko dira balio 

hauek.  
Hiritik kanpoko errepideetatik (ingurabideak, autobideak eta autopistak) eta aireportuko airekoen 
eta hegazkinen maniobretatik datozen soinu-mailak goian adierazi direnak baino 5 dBA 
goragokoak izan ahal izango dira. 
 
Burdinbideetako trenen zirkulaziotik eta hiri barruko kaleetako trafikotik datozen soinu-mailak 
goian adierazi direnak baino 8 dBA goragokoak izan ahal izango dira. 
 
Banan-banan, foku bakoitzean, aplikatuko dira muga edo muturreko balio hauek. 

 
- Ordenantzak, bere 13. artikuluan, udal barrutiko Zaraten Mapa egiteko konpromisoa 

ezartzen du. 
 
1.- Teorian zehaztu diren Lurralde Eremu bakoitzeko Kanpo Zarataren Inmisio Indizearen 
(KZII) egiazko ezaugarriak ezagutu, haietako bakoitzari kalitate alorreko helburu zehatzak 
egokitu, Ekimen Planak diseinatu eta onartu, eta haiek betearaztearren, hiriko Zaraten Mapa 
prestatu eta itxuratuko du Irungo Udalak eta beharreko jardunbide eta diru-kontsignazioei 
ekingo die ondoren etengabe eguneraturik edukitzeko. 
 
2.- Bost urtean behin  berrikusi eta, hala behar izanez gero, aldaraziko da Zaraten Mapa, 
onartu den egunetik aurrera. 

 
- Ordenantzaren 25. eta 26. artikuluen arabera, udalerriko garapenerako plangintza 

guztiek eta udalerrian bideratu eta garatu beharreko errepide edo/eta burdinbide 
orok, artikulu bietan adierazitako salbuespen kasuetan izan ezik, bere soinu-
azterketa bideratu beharko dute ezinbestean. 
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Berrikusitako Plan Nagusi berria helburu hauei begira erantzun egokia emateko eta soluzio 
praktikoak bideratzeko oinarriak jartzen ditu beraz. Helburu horiek sei multzo handitan banatuak 
dira, eta Irungo udalerriko hiri-multzoaren eta ingurumenaren egitura osatzea eta artikulatzea 
da haietako bakoitzak, zein bere aldetik, aintzat harturiko helburua. Honenbestez bete ahal 
izango da gisa honetako udal plangintzaren dokumentu baten egiteko nagusia. 
 
3.3. AINTZAT HARTUTAKO ALTERNATIBAK 
 
IIT honen 3.4 eta 6.2 kapituluetan eta Plan Nagusiaren memoriaren 5., 6., 7., 8. 9. eta 10. 
kapituluetan zehazten dira proposatutako hirigintza eredua eta aintzat hartutako alternatibak. 
Zehaztasun gehiago nahi izatera, jo ezazu kapitulu horietara. 
 
Aurrerakinaren fasean izaera estrategikoko esku hartzeei zegozkien hainbat alternatiba zehaztu 
ziren. Munta handiko esku hartzeak izaki, ingurunean eragin handia izan ditzaketen esku 
hartzeak dira hein handi batean. Gerora, hasierako onarpena emateko fasean, beste alternatiba 
batzuk planteatu ziren. 
 
Honako hauek dira kapitulu honetan aztertzen diren esku hartzeak:  
 
1. Bide eskema orokorra 
 

1.1.1. Mendelu-Osinbiribil zatia N-1.1 alternatiba 
N-1.2 alternatiba 

1.1. GI-636 bikoiztea  
GI-636 1.1.2. Osinbiribil – Behobia zatia 

N-Ibaia 1 alternatiba 
N-Ibaia 2 alternatiba 
N-Ibaia 3 alternatiba 
N-Behobia 1 alternatiba 
N-Behobia 2 alternatiba 
N-Behobia 3 alternatiba 

1.2. Hegoaldeko saihesbidea – Hegoaldeko ingurabidea  
R1 - S1 alternatiba 
R2 - S2 alternatiba 
R3 - S3 alternatiba 
R4 - S4 alternatiba 

2. Etxebizitza garapena 
2.1. Geltoki Ingurua E-1 alternatiba 

E-2 alternatiba 
3. Jarduera ekonomikoak 
3.1. Araso Iparraldearen Luzapena A-1 alternatiba 

A-2 alternatiba 
3.2. Olaberria ingurua O-1 alternatiba 

O-2 alternatiba 
 
 
3.4. ALTERNATIBEN ARABERAKO PROPOSAMEN EDO ESKU HARTZEEN LABURPENA 
 
Hirigintza memoriaren 5., 6., 7., 8. 9. eta 10. kapituluetan zehazten da Irungo HAPNaren 
Berrikuspenetik etorritako Hasierako Onarpenerako dokumentu honek planteatzen duen 
hiriaren eredua. Epigrafe honetan adierazten dira proposamen nagusien araberako alternatibak. 
 

3.4.1. BIDE ESKEMA OROKORRA 
 



15 

Komunikabideen azpiegituren inguruan egindako proposamen gehienak bide azpiegituretara 
mugatzen dira. Irungo HAPNan hainbat proposamen egiten dira, batzuk aldaerekin edo 
alternatibekin, bide sarearen hierarkizazio egokia lortu ahal izateko. 
 
Gainera, eragin handiko zirkunstantzia bi adierazi behar dira Irungo bide sistemari dagokionez. 
Lehenik, esan dezagun udal barrutiko bideetan dauden trafikoen parte handi bat pasoko 
trafikoek osatzen dutela, nola hiri arteko trafikoek hala Europaz gaindikoek. Bigarrenik, Irungo 
komunikabide azpiegitura nagusiak (GI-636 errepidea, lehen N-1 errepidea eta A-8 autopista) 
Gipuzkoako Foru Aldundiaren titularitatepekoak direla esan beharra dago. Plan Nagusiaren 
proposamenak, beraz, proposamen generikotzat hartu behar dira, proiektuak erredaktatu ahala 
berretsi beharrekoak.  
 
HAPNaren Aurrerakinean lehenengo soluzio sorta proposatzen zen N-1 errepideko 
Iparraldeko saihesbidearen (egun GI-636 errepidea) bideragarritasuna hobetzeko. “N” 
soluzioak izena eman zitzaien horiei.  
Honako hauek aintzat hartzen zituzten proposamenek: 
� GI-636 (lehen N-1) errepidearen bikoiztea Jaitzubiako zuzenean (lotune berri batekin 

Eskualdeko Ospitalearen parean) eta Iparralde Hiribideraino. Plaiaundi aldean beste 
lotune bat planteatzen zen, eta trazatuak GKLaren parte bat okupatzen zuen. 
Errepidearen trazaduraren zati honetan guztia Hondarribiko Udalarekin batera egitea 
planteatzen zen, bidearen atal bat udal barruti horretara biltzen baita.  
Hasierako Onarpenerako dokumentuan bi alternatiba planteatzen dira Mendelutik 
Osinbiribileraino iristen den zatian. Lehenengoak bat egiten du Aurrerakinaren 
proposamenarekin. Bigarrenaren arabera, saihesbidea zorupetik igaroko litzateke 
Mendelun, eta Plaiaundi Institutuaren hegoaldetik luzatuko litzateke, GKLaren okupazioa 
saihestuz. 

�  Osinbiribil eta Behobia arteko zatian bi alternatiba planteatzen ziren: 
- “N-Ibaia 1.” alternatiba. Elkarren gainean egokitutako galtzaden bidez burutuko 

litzateke, noranzkoetako batean garatutako bideak goiko partean eta beste 
noranzkorako bideak azpikoan. Azpiko atal hau egungo errepidearen mailatik 
behera 2-3 metrotara egokituko litzateke, eta segur asko ekialdetik mendebaldera 
egingo luke. Aukera emango luke Bidasoa ibaiaren erribera berreskuratzeko eta 
oinezkoentzako eta txirrindularientzako bideak egiteko. 

- “N-Ibaia 2.” alternatiba. Maila berean egokitutako galtzaden bidez burutuko litzateke. 
Bazterbideak mugatu edo/eta desagerraraziko balira ere, irtenbide honek Juan 
Thalamas Labandibar kaleko eraikinetara hurbiltzea eskatzen du, baita ibaiaren 
gainean hegal bat eraikitzea ere. 

- Hasierako Onarpenerako dokumentuan hirugarren alternatiba bat planteatzen zen 
Osinbiribil – Behobia arteko zatian, N-Ibaia 3 alternatiba. Honen arabera, GI-636 
errepidearen egungo trazadurari eta sekzioari eutsiko litzaieke, baztertuko litzateke 
errepidea bikoiztea. 
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� Bi alternatiba proposatzen ziren Behobiako auzoan: 
- “N-Behobia 1” alternatiba. Mendebaldetik hasita lehenengo atala lurpean eta 

estalkipean egitea proposatzen zen Zaisako egungo biribilguneraino, eta lurpean 
baina estali gabe Antton Ttipiko egungo biribilguneraino, AP-8 eta N-121 
errepideekiko egungo loturari eutsiz eta osatuz.  

- “N-Behobia 2” alternatiba. Aurreko proposamenarekiko aldeak Autopistaren eta 
Antton Ttipiko egungo biribilgunearen arteko biribilgune eta loturen behar 
desberdinetan dautza. Lotune berri bat planteatzen zen Iparraldeko Saihesbidearen, 
Nafarrorako errepidearen eta AP-8 autopistaren artean. 

- Hasierako Onarpenerako dokumentuan hirugarren alternatiba bat planteatzen zen 
zati honi begira, N-Behobia 3 alternatiba. Hirugarren honek GI-636 errepidearen 
egungo trazadurari eustea proposatzen du, baztertu egiten du errepidea zorupean 
bideratzea, eta hiriko bide baten tratamendua ematea proposatzen du trazaduran 
aldaketa txiki batzuk eginik. 

Aurrerakinaren dokumentuaren araberako bigarren proposamen sortak hiru alternatiba aintzat 
hartzen zituen Hegoaldeko Ingurabide bat sortzeko, eraztun baten modura. Alternatiba horiek 
“R” akronimoarekin adieraziak dira. Bide egituratzailea eta banatzailea litzateke. 
� “R-1” Hegoaldeko Ingurabidearen alternatiba. Ingurabide hau ardatz bakarreko bide gisa 

planteatzen zen, hiru ataletan banatua: lehenengoa Oñaurre, Txenperenea eta Erribera 
bitartean, bigarrena Matxalagainen barrena, zati bat tunelean, eta hirugarrena Blaian 
barrena, Antton Ttipiko hiribide nagusiarekin bat egiteko. Azpiegitura hau oso-osorik 
egokituko litzateke A-8 autopistaren iparraldean. Proposatutako bizileku garapenerako 
esparruen atal gisa bideratuko lizateke, eta AP-8 autopistarekiko lotunea izango luke 
Txenperenea esparruaren hegoaldean. 

� “R-2” Hegoaldeko Ingurabidearen alternatiba. Ingurabide hau autopistaren alde bietara 
garatuko litzateke, Txenperenea eta Erribera bitarteko atalean, eta burdinbide sare 
berriaren erreserbarako zerrendaren parte bat okupatuko luke. AP-8 autopistarekiko 
lotune bat bideratuko litzateke Txenperenea esparruaren hegoaldean. 

� “R-3” Hegoaldeko Ingurabidearen alternatiba. Ingurabide alternatiba hau bere 
osotasunean planteatuko litzateke A-8 Autopistaren hegoaldean, burdinbide sare 
berriaren erreserbarako zerrendaren parte handi bat okupatuz. Oñaurreren hegoaldetik 
Ibarlaraino AP-8 autopistaren paraleloan bide berri bat egitea eskatuko luke. Hiru lotune 
egongo lirateke Txenperenea, Eguskitzaldea eta Ibarla parean. 

 
Hegoaldeko Saihesbiderako alternatibak planteatzen zituen hirugarren sortak, “S” soluzioak 
izena eman zitzaien, eta iparraldeko saihesbidea osatuko lukete. Proposatutako hiru 
alternatibak AP-8 Autopistaren paraleloan luzatuko lirateke, bide birekin zirkulaziorako noranzko 
bakoitzean. Hiru alternatibek parte batean okupatuko lukete burdinbide sare berriaren 
erreserbarako zerrenda, eta beraz, aldatu egin beharko litzateke hura, eta Hegoaldeko 
ingurabidearekin egingo lukete bat. Hiru alternatibak lirateke ingurabidearen baliokidearekin 
bateragarriak: hau da, S-1 hegoaldeko saihesbidea bateragarria litzateke R-1 hegoaldeko 
ingurabidearekin, eta besteekin berdin gertatuko lirateke. 
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� “S-1” Hegoaldeko Saihesbidearen alternatiba. AP-8 Autopistaren hegoaldean bideratuko 
litzateke. 

� “S-2” Hegoaldeko Saihesbidearen alternatiba. Alternatiba honen arabera noranzko biak 
AP-8 autopistaren alde banatan egokituko lirateke, azpiegitura honetan hirugarren bide 
bat erreserbatzeko aukera emanez eta trafiko independenteekin. Egungo autopistaren 
gune jakin batzuetan aldaketa batzuk egitea eskatuko luke, aldaketa txikiak baina. 
Etorkizuneko bide guztiak bilduko lituzke. 

� “S-3” Hegoaldeko Saihesbidearen alternatiba. Saihesbide hau bere osotasunean 
garatuko litzateke AP-8 autopistaren hegoaldean, Arbestik Behobiaraino baizik ez 
litzateke iparraldetik luzatuko. Ekialdeko eta mendebaldeko muturretan hiri arteko 
bidearekin bat egitea planteatuko litzateke, hegoaldeko ingurabidearekiko lotuneak 
bezala. Trazatu berri hau 6 km luze litzateke gutxi gora-behera. 

Hasierako Onarpenerako dokumentuak R4-S4 izeneko alternatiba berria planteatzen zuen 
Hegoaldeko Ingurabiderako eta Hegoaldeko Saihesbiderako. Ingurabide hau barnealdearen 
perimetroko ardatza litzateke, hiru atal izango lituzke autopistaren bazterrean, eta baztertu 
egingo litzateke hegoaldeko Saihesbidearen eraikuntza. Horren ordez, egungo AP-8 zabaltzea 
proposatzen du (hiru errei), eta lotuneak izango lituzke GI-636 errepidearekin Katean eta N-121 
errepidearekin Behobian. Bestalde, AP-8 autopistatik beste sarbide bat egongo litzateke Irungo 
hirira, eta sarbide honek bat egingo luke Hegoaldeko Ingurabidearekin. 

3.4.2. BURDINBIDE AZPIEGITURAK 
 
Arlo honetako eskuduntzak beste Administrazio batzuei (ADIF, Trenbide Azpiegituren 
Administratzailearen Ondare eta Hirigintza Zuzendaritza eta  Red Ferroviaria Vasca - Euskal 
Trenbide Sarea Erakunde Publikoa) dagozkien arren, eta behin betiko erabaki batzuk artean 
hartu gabe dauden edo onartu beharko liratekeen plan edo programetan islatu gabe dauden 
arren, hainbat proposamen egiten zituen nola aurrerakinaren dokumentuak hala hasierako 
onarpenerako dokumentuak, Planaren gainerako burubideekin bat etor zitezen.  
 
ADIFek trenbide espazioa antolatzeko azterlan informatiboa behin betikoz onartzen ez duen 
arte, orientazio izaera dute eta ez dira lotesleak proposatutako esku hartzeak eta azalera eta 
eraikigarritasunari buruzko datuak. 
 
Proposamen nagusien deskripzioa egiteko, hiru esparrutan banatu da Irungo burdinbide 
espazioa: Hegoaldea, Erdialdea eta Iparraldea.  
� Proposamenak trenbidearen espazioaren hegoaldeko esparruan, Gaintxurizketatik Auzolan 

kaleko egungo zubiraino: 
- Trenbide sare berriaren (abiadura handikoa) trazatua Nazioarteko sarearekin lotzea 

Irungo geltokira iritsiko litzatekeen “by-pass” baten bidez. Horrek Kateako eta 
Auzolaneko zubiak birmoldatzea eskatzen du. 

- Bitariko bidea Pasaiako Porturaino luzatzea eta Arasotik aurrera Euskotrenen 
burdinbideak bikoiztea. 

- Euskotrenen geraleku berri bat egitea Araso aldean.  
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- Kateako geralekuaren hobekuntza burdinbidearen gainean pasabide bat eraikiz eta 
zerbitzua Letxunborro alderaino luzatuz. 

� Proposamenak trenbidearen espazioaren erdialdeko esparruan. Auzolan kaleko zubiaren eta 
Colon Ibilbidearen artean: 
- Bidaiarien trafikoa eta salgaien trafikoa bereiztea, bidaiarien geltokia egungo lekutik 

apur bat hegoalderago eramatea, Aduana zaharraren ondoko burdinbidearen espazioa 
libre uzteko.  

- Burdinbidearen espazioaren birmoldaketa aprobetxaturik, geltokia eta burdinbideen atal 
bat estaltzea eta hiriaren erdialdean espazio libre berriak sortzea, bizilekuen eta 
ekonomi jardueren eskaintza emendatuz eta hiri sarea osatzen lagunduko duten 
zeharkako bideak sortuz. Eta burdinbidearen trazaduraren alde bietako auzoen arteko 
komunikazioa hobetzea. 

- Euskotrenen trazaduraren aldaketa ADIFen burdinbide-plataformara bilduz, haren 
paraleloan garatzeko, eta geltoki komun bat eraikirik, intermodalitatea eta trenbide 
sistema bien zerbitzuen aldakortasuna erraztuz. 

- Katea, Erdialde eta nazioarteko zubiko geltokien inguruetan disuasio-aparkalekuak 
egitea proposatzen da. 

� Proposamenak trenbidearen espazioaren iparraldeko esparruan. Colon Ibilbidearen eta 
Bidasoaren artean. 

- Burdinbideak arkupe luze baten pean egokitzea, salgaien trafikoaren trukeari egokiturik 
eta errepide sarearekin loturik. Neurri handiko konposizioak egin ahal izateko, 
burdinbidearen azpitik behar luke N-1 errepidearen Iparraldeko Saihesbidearen 
trazatuak, eta horrek errepide honekin eta hiriaren erdialdearekin lotuko lukeen 
zabalgune bat egitea dakar. 

- Aldirietako trenentzako eta Euskotrenen trenentzako geraleku berri bat egitea 
erakustazokaren inguruan eta Bidasoa ibaiaren gaineko zubiak handitzea Hendaiako 
geltokiarekiko loturak hobetzeko xedean. 

- Kontuan izatea disuasio-aparkalekuetarako lekuen aukera nola Kateako trenbide 
geltokiaren hala Santiagoko nazioarteko zubiaren ondoko bide erreserbetan. 

3.4.3. ETXEBIZITZA GARAPENA 
 
Bizilekuen garapenerako proposamenak batez ere hiriko hiri sarearen eta aldirien baitara 
mugatzen dira. Bizilekuen garapen garrantzitsuena nola kualitatiboki hala kuantitatiboki, Geltoki 
Ingurua esparrukoa da. Hasierako onarpenerako dokumentuak bi aukera aztertzen ditu alde 
honen antolamenduari begira. 
 
� E-1 Alternatiba:  geltoki inguruaren antolamendua du xede, eta egun CAF enpresak 

okupatzen dituen industria zoruak biltzen ditu. 
HIRIGINTZA SAILKAPENA 
Hori Zorua 363.685,00 m2a 
KALIFIKAZIO GLOBALA 
Bizilekua (R) 137.712,00 m2a 
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Jarduera ekonomikoak (A) 21.930,00 m2a 
Burdinbide Sistema  78.143,00 m2a 
Ekipamenduetarako Sistema Orokorra 9.451,00 m2a 
Sistema Orokorreko Espazio Librea 40.003,00 m2a 
Bide Sistema Orokorra 76.446,00 m2a 

 
� E-2 Alternatiba: geltoki inguruaren antolamendua du xede, baina ez du aintzat hartzen CAF 

enpresaren lursaila, eutsi egiten dio industria jardueretarako egungo erabilerari. Era 
berean, baztertu egiten du trenbide sarearekiko lotura. 

HIRIGINTZA SAILKAPENA 
Hori Zorua 310.782,00 m2a 
KALIFIKAZIO GLOBALA 
Bizilekua (R) 98.078,00 m2a 
Ekipamenduak eta Zerbitzuak 15.835,00 m2a 
Burdinbide Sistema  87.263,00 m2a 
Espazio Libre Publikoak 55.336,00 m2a 
Bide komunikazioak 54.269,00 m2a 

 
3.4.4. JARDUERA EKONOMIKOAK 

 
Ekonomi jardueren garapenari dagokionez, azpimarragarriak dira, ingurumenaren ikuspuntutik 
arazoak sor litzaketelako, Aurrerakinaren Dokumentuak Araso Iparraldearen Luzapena eta 
Olaberria Ingurua esparruei begira egiten dituen proposamenak.  
 
Hasierako Onarpenerako dokumentuan bi alternatiba planteatu ziren Araso Iparraldearen 
Luzapenari begira: 
� A-1 Alternatiba: bat dator Aurrerakinaren proposamenarekin. Hirigintza garapena 

proposatzen zen Araso Iparraldeko industrialdeko industria izaerako ekonomi jarduerei leku 
egiten dien zoruaren luzapeneko eremuan. Ondoko taula honetan ageri dira 
proposamenaren parametroak.  

HIRIGINTZA SAILKAPENA 
Zoru Urbanizagarria 214.478,00 m2a 
KALIFIKAZIO GLOBALA 
Industria (I) 120.802,00 m2a 
Espazio Libre Publikoak (L) 93.676,00 m2a 

 
� A-2 Alternatiba: Hirigintza garapena proposatzen da Araso Iparraldeko industrialdeko 

industria izaerako ekonomi jarduerei leku egiten dien zoruaren luzapeneko eremuan. 
Esparrutik kanpora geratzen dira esparruaren iparraldeko baserri bakartuak, Aurrerakinaren 
dokumentuan sektore honetara biltzen zirenak, eta zabaldu egiten da mendebaldeko 
muturreko espazio libreen erreserba-zerrenda. Ondoko taula honetan ageri dira 
proposamenaren parametroak: 

HIRIGINTZA SAILKAPENA 
Zoru Urbanizagarria 196.546,00 m2a 
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KALIFIKAZIO GLOBALA 
Jarduera ekonomikoak 116.071,00 m2a 
 Sistema Orokorreko Espazio Librea (L) 80.475,00 m2a 

 
Hasierako Onarpenerako dokumentuan bi alternatiba planteatu ziren Olaberria Inguruari begira, 
O-1 eta O-2. 
� O-1 Alternatiba: Bat dator Aurrerakinaren proposamenarekin, eta Olaberriako korridorean 

modu etenean aurreikusitako hainbat esku hartze bateratzea du xede. Formaren 
ikuspuntutik independenteak diren eta, ongi koordinatuta bada ere, berezko garapena izan 
ditzaketen esku hartze batzuen bidez bideratuko litzateke antolamendua; denak egongo 
lirateke bide nagusi batek lotuak. Ondoko taula honetan islatzen dira antolamendurako 
proposamenaren parametroak: 

HIRIGINTZA SAILKAPENA 
Zoru Urbanizagarria 600.882,00 m2a 
KALIFIKAZIO GLOBALA 
Teknologia Parkea 600.882,00 m2a 

 
� O-2 Alternatiba: Alternatiba honen arabera, Zoru Urbanizaezinaren sailkapenari eutsiko 

lioke Olaberria haranak. Olaberria harana Babesteko Plan Bereziaren proposamena egiten 
du, haranaren inguru osoa hartuko duena (gutxi gorabehera 600 Ha) eta bertan ezarri 
beharreko erabileren –nekazaritza eta abeltzaintza edo baso erabileren sustapena, landa 
inguruneen berariazko babesa, arkeologia eta kultura espazioak– antolamendu integratua 
zehaztu beharko du. Sektorizatu gabeko Zoru Urbanizagarrien bi esparru bereizten dira, 
gutxi gorabehera 26 Ha, eta horietan beste erabilera eta jarduera batzuk garatu ahal izango 
dira, betiere beren ezaugarri bereziengatik haranaren ingurunearekin bateragarriak izateko 
ezinbesteko baldintzak betetzen badituzte.  

HIRIGINTZA SAILKAPENA 
Zoru Urbanizagarri Sektorizatu Gabea Azalera 
Urune (9.1.01) 56.440,00 m2a 
Epele (9.1.02) 54.966,30 m2a 

 
 
3.5. HIERARKIAN MAILA GORAGO BATEAN DAUDEN BESTE PLAN EDO PROGRAMAK 

AINTZAT HARTZEN DITUZTEN BURUBIDEEN LABURPENA 
 
Hierarkian Irungo Hiri Antolamendurako Plan Nagusia baino maila gorago batean dauden plan 
nagusiak adierazten dira jarraian; plan hauek ingurumen izaerako burubideak aurkezten dituzte.  
 
Euskal Autonomia Erkidegoaren egungo lurralde antolamenduan, eta Lurralde 
Antolamendurako Gidalerroak onartu zirenez geroztik, Donostiako Eremu Funtzionalaren 
barnean dago Irun.  
 
Betiko onartuak dauden planen edo programen artetik honako hauek berrikusi dira: 
 

• Lurralde Antolamendurako Gidalerroak (LAG) (1997ko otsailean behin betiko onartua) 
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• EAEko Trenbide Sarearen Lurraldearen Arloko Plana (LAP) (2001eko otsailean behin 
betiko onartua). 

• EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak antolatzeko LAP (1998ko abenduan behin betiko 
onartua) 

• EAEko Hezeguneen LAP (2004ko uztailaren 27an behin betiko onartua) 
• EAEko Itsasertza Babestu eta Antolatzeko LAP (2007ko martxoan behin betiko onartua) 
• EAEko Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko eta Saltoki Handiak Antolatzeko 

LAP (2004ko abenduan behin betiko onartua). 
• Gipuzkoako Bizikleta Bideen LAP (2013ko ekainean behin betiko onartua). 

 
Idazten ari diren edo tramitean dauden planen edo programen artean honako hauek hartu dira 
kontuan: 

 
• Donostiako eremu funtzionaleko (Donostialdea eta Behe Bidasoa) Lurraldearen Zatiko 

Plana. (2010eko uztailean hasieran onartua). 
• EAEko Nekazaritza eta Basozaintza antolatzeko LAP (2010eko azaroan behin-behinean 

onartua) 
 

Beste planak edo programak: 
 

• Tokiko Agenda 21 
• EAEko Paisaia berezien eta aparten Katalogoa. Eta Paisaiaren Hitzarmen Europarrean 

jasotakoa garatzeko aukera aztertzea. 
• Uholdeen prebentziorako Plan Integrala (Garraio eta Herri Lan Saila – 1992) eta EAEko 

hiriguneen uholde arriskuaren azterlana 2001 – 2005, Ingurumen Saileko Uren 
Zuzendaritzak garatua). 

• Euskal Autonomi Erkidegoko korridore ekologikoen sarea. 
• Natura 2000 Sareko Kudeaketa Planak 

 

3.5.1. LURRALDE ANTOLAMENDURAKO GIDALERROAK (LAG) 
 
LAGak behin-betikoz onartu ziren otsailaren 11ko 28/1997 Dekretuaren bidez. Une honetan 
berrikusteko fasean daude. LAG oinarrizko tresna dira EAEko lurraldearen antolamendua 
bideratzeko. 
 
Honako hauek dira LAGek Iruni begira egiten dituzten proposamen zehatzak: 
 
• Turismorako azpiegitura bat sortzea eremu funtzionalean, autonomia erkidegotik kanpoko 

eskaera sustatzeko erakargarritasuna izango duena.  
• Aldirietako trenbidearen ardatza Donostia eta Baionarekin batean. 
• LAGek proposatutako tresnen artean, zuzenean Irunen eta Hondarribian eragiten duten 

horien artean, udalerri taldeentzako plangintza integratuak egiteko beharra planteatzen 
da; horien artera biltzen dira aipatutako bi udalerriak, jarduera osagarriak baitituzte eta 
kokatzen diren mugaz gaindiko testuinguruan aukerak baitituzte. 
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• LAGek bizileku zoruaren eskaintza kalkulatzeko irizpideak zehazten dituzte. Kalkulua udal 
plangintzak egin beharra du Lurraldearen Zatiko Plana onartu dadin arte. 
 

• Irunen honako natur eremu babestu eta natur intereseko eremuak identifikatzen dira: 
 

- Eremu babestuak: Aiako Harria Parke Naturala. 
- Natur Intereseko Eremuak: Padurak eta Bidasoa ibaiko terrazak, fauna eta 

landaretzaren ikuspuntutik balio handikoak baitira.  
- Horiez gainera eta izaera orokor batez, debekatuta dago etxebizitza familiabakar 

bakanak Zoru Urbanizaezinean eraikitzea, nekazaritza eta abere-hazkuntza 
ustiategiekin estu lotuta daudela argi eta garbi erakusten ez bada edo egun dauden 
landa eremuko nukleoen antolamendua osatzeko ez bada. 

 

3.5.2. EAEKO TRENBIDE SAREA ANTOLATZEKO LURRALDEAREN ARLOKO 
PLANA (LAP) 

 
2001eko otsailean onartu zuten behin betikoz Trenbide Sarearen LAP. Plan honek Euskadiko 
Trenbide Sare Berria deitutako trenbide azpiegitura garraioaren antolamendura eta 
lurraldearen antolamendura biltzea du xede.  
 
Trenbide Sarearen LAParen burubideen arabera, burdinbidearen jabari publikoaren alboetako 
lurrak, burdinbidetik gertu daudelako, zortasun aldea eta afekzio aldea izeneko zerrenda bitan 
banatzen dira, eta haien gaineko jabetza eskubidearen  berariazko estatutua zehazten dituzte 
horiek. 
 
Gainera, burdinbide bakoitzaren (Euskotren, Renfe eta Trenbide Sare Berria) parametro 
geometrikoak zehazten dira. 
 
Korridore bat zehazten du LAPek Euskadiko Trenbide Sare Berriaren trazadurarako, baina 
oraindik ez da aipatu Sarearen behin betiko trazadura zein izango den erabaki.  
 

3.5.3. EAEKO IBAI ETA ERREKA ERTZAK ANTOLATZEKO LURRALDEAREN 
ARLOKO PLANA 

 
1998ko abenduan onartu zen LAP hau behin betikoz, baina une honetan aldaketak egiteko 
prozesuan dago. LAPek antolamendu arau batzuk zehazten ditu hiru osagai hauetan 
oinarriturik: ingurumena, ura eta hirigintza. Bidasoa ibaia eta bere adarrak babesteko arau 
orokorrak aplikagarri dira ur ibilguen alde banatan kokatutako 100 metro zabalerako zoru 
zerrendetan.  
 
Itsasadarren inguru espazialean, LAP honen araberako ertzak antolatzeko irizpideak 
Itsasbazterren Legeriatik etorritako erregulazioarekin koordinatuko dira. Txingudiko Eremuaren 
esparruan, aipatutako Legeriatik etorritako erregulazioaren mende geratzen da LAP. 
 
Bidasoa ibaiak Irungo udal barrutian duen atalaren kategoria (itsasoraino heltzen den arte) IV. 
mailakoa da (600 km2-tik gorako arroa). Jaitzubiako errekaren kategoria, Bidasoa ibaiaren 
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eskuinaldeko adarraren kategoria, 0 eta 1ekoa da Irunen egiten duen atalean (Bidasoarekin bat 
egiten duenean 1ekoa da). Beste erreka txikiago batzuk identifikatzen dira, 0 mailako atalekin.  
LAPak murrizketa batzuk ezartzen ditu ingurumen izaerako osagaiarekin. Honatx 
identifikatutako intereseko eremuak: 
 
• Lehentasunezko Natur Intereseko Eremuen Ertzak: Aiako Harria Natur Parkearen baitan 

eta Txingudiko Plan Bereziaren esparruetan dauden ibai eta erreken ertzak hartzen ditu.  
• Ondo kontserbatutako Landaredia duten Ertzak: Bidasoa ibaiaren atal zenbaitetan eta 

haren adarretan. 
 

3.5.4. EAEKO HEZEGUNEETAKO LURRALDEAREN ARLOKO PLANA 
 
LAP honek, 2004ko uztailean betikoz onartuak, Babestutako Hezeguneen Katalogoan jasotako 
hezeguneen babes erregimena zehazten du. Gainera, Ingurumen, Lurralde Antolamendua, 
Nekazaritza eta Arrantza Sailburuak 2001eko maiatzaren 3an emandako Aginduaren arabera 
aldatu egiten da Euskal Autonomia Erkidegoko Hezeguneen Inbentarioa. 
 
Irungo udalerrian hezeguneen Inbentario edo Zerrendan jasotako hezegune bat dago (Txingudi, 
A1G6 kodearekin). II. Taldeko hezegunea da. Hezegune hau hirigintza plangintza bereziak 
babestuta dago (Txingudi Eremuko Natur Baliabideak Babesteko eta Antolatzeko Plan Berezia), 
eta horregatik, hain zuzen ere, LAParen araudi orokorra ez da kasu honetan aplikagarri, Plan 
Bereziaren araudi zehatza baita nagusi. 
 
Gainera, 2011ko maiatzaren 3ko Aginduaren arabera, beste hiru hezegune bereizten dira Irunen: 
Zingira Irunen (B1G3_01), Putzua Irunen 1 (EG16) eta Putzua Irunen 2 (EG17). Guztiak daude 
Aiako Harriko KBEaren baitan (ES2120016), eta beraz ez daude EAEko Hezeguneetako LAPek 
xehe antolatuta. 
 

3.5.5. EAEKO ITSASBAZTERRA ANTOLATZEKO LURRALDEAREN ARLOKO 
PLANA 

 
LAP honen antolamenduaren xede den esparrua Kostaldeen Legean zehaztutako Eraginpeko 
Gunea da: “gutxienez 500 m-ko zabalera duen zerrenda, itsasbazterraren barneko mugatik 
kontatzen hasita”. Eremu hau, ibaien ertzak kontuan harturik, itsas mailatik gora 5 metroko 
kotaraino iristen da. LAP hau 2007ko martxoan onartu zen behin betikoz. 
 
LAP honek zerrenda honentzako antolamendua xedatzen du, Irungo kasuan hirigunearen parterik 
handienari eta Bidasoa ibaiaren ertzei eragiten diena. Txingudiko hezegunea berau Antolatzeko 
Plan Bereziak antolatuta egongo da, eta beraz ez da LAP honen xede 
 
Honako hauek dira antolamenduaren araberako kategoriak: Babes Berezia, ingurumen 
hobekuntza, Baso aldea, Baserri aldea eta erabilera bereziko guneak. LAPek antolamenduaren 
araberako kategoria bakoitzaren zoru eta jardueren erabileren erregimena zehazten du, eta 
“Babes Berezia” kategoria da guztietan murriztaileena (Irunen Faisaien Irla edo Konpantzia). 
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3.5.6. EAEKO EKONOMI JARDUETARAKO LURZORU PUBLIKOA ETA 
MERKATARITZA EKIPAMENDUAK SORTZEKO LURRALDEAREN 
ARLOKO PLANA 

 
2004ko abenduan onartu zen betikoz LAP hau. Ekonomi jardueretarako lurzorua antolatzeko 
xedean planteatzen den lurralde ereduak jarduera logistikoetarako hiru eremu handiren 
inguruan antolatzen ditu ekonomi jardueretarako esparru estrategikoak, eta horien artean dago 
Donostialdea – Behe Bidasoa korridorea, penintsulatik Frantziarako eta Pasaiako Porturako 
bide-ardatz handi guztiak biltzen baitira esparru honetara. Donostialdea – Behe Bidasoako 
Eremu Funtzional hau beste 4 azpi-eremutan banatzen da, eta Behe Bidasoa da horietako bat 
(Hondarribia eta Irun). 
Honako hauek dira LAPak ekonomi jardueretarako lurzoruak antolatzeko irizpide orokorrak: 
� Ingurune naturala eta  garapen iraunkorra 
� Lurraldearen oreka 
� Hiri egitura eta erabileren aniztasuna 
� Ekonomi jardueretarako lurzoruaren dimentsionamendua eta kuantifikazioa. 

 
LAPek, ekonomi jardueretarako lurzorua antolatzeko eta garatzeko gaiari dagokionez, 
"Lehentasunezko Interesa duen Udalerritzat" du Irungo udalerria, eta ekonomi jardueretarako 
hainbat jarduera-maila garatzeko hirigintza antolamendu, kudeaketa eta sustapen politika bat 
sustatzen du. 
 
LAParen arabera Donostialdea – Behe Bidasoako eskualdean garraioaren sektoreari zerbitzua 
emango dioten plataforma logistikoen sorrera (Plataforma logistikoak eta Intermodalak, 
Salgaiak Garraiatzeko eta Banatzeko Poligonoak eta Garraioaren Zerbitzurako Zentroak) 
beharrizan garrantzitsua da eskualde honetan, kokaleku estrategikoan baitago Europarekiko. 
Merkataritza ekipamendu handiei dagokienez, zentraltasun goreneko Udalerria da Irun. 
 

3.5.7. DONOSTIAKO (DONOSTIALDEA – BEHE BIDASOA) EREMU 
FUNTZIONALEKO LURRALDEAREN ZATIKO PLANA 

 
2010eko uztailaren 16ko agindua, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza 
Sailburuarena, Donostiako (Donostialdea-Behe Bidasoa) Eremu Funtzionaleko Lurraldean 
Zatiko Planari hasierako onarpena ematen diona. (EHAA, 2010eko irailak 29). 
 

3.5.8. EAEKO NEKAZARITZA ETA BASOAK ANTOLATZEKO LURRALDEAREN 
ARLOKO PLANA 

 
Nekazaritza eta basoak antolatzeko LAP onartuta dago behin-behinean. LAP honek 
“Urbanizaezin” gisa sailkatutako zorua antolatzen du, eta proposatzen duen antolamendu 
kategorientzako zoru eta jardueren erabileren erregimen bat zehazten du. Nolanahi ere den, 
artean behin betikoz onartuta ez dagoenez, ez eta behin-behingoz ere, erregimen hau oraindik ez 
dago indarrean. 
 
 
Irungo udal barrutian honako antolamendu kategoria hauek bereizten dira; 
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• Babestutako espazio naturalak: Aiako Harria. 
• Nekazaritza eta abeltzaintzarako eremua eta landa eremua. Hauek beste bi azpi-eremutan 

banatzen dira: Batetik, balio Estrategiko Handiko Eremuak dira, zaindu eta sendotu 
beharrekoak nekazaritzaren sektorearen ikuspuntu estrategikotik lehentasunezkoak baitira 
beste erabileren aurrean (230 Ha Irunen, batez ere Bidasoa ibaiaren bazterretan eta 
Olaberriako erriberetan), eta bestetik, Trantsiziozko Landa Paisaia. Hauetan 
nekazaritzarako azalera erabilgarriari eta lurzoru hauen gaitasun agrologikoari eustea 
planteatzen da (713 Ha Irunen). 

• Mendia: nola bertako basoak hala birlandatutako basoak mantentzea bila da. Basoalde 
azpi-kategorian 1.065 Ha ditu Irungo udalerriak. 

• Ingurumenaren hobekuntza: Irunen 3 Ha hartzen ditu. 
• Ibaiak eta urtegiak, Bidasoa ibaiaren bokalean dago. 41 Ha-ko azalera hartzen du. 
 
Balio Estrategiko Handiko eremuek honako irizpide hauetako bati edo batzuei erantzuten 
diete: 
 
• Nekazaritza garatzeko aukera handiko zoruak, dagozkien mapetan zehaztuak. Nekazaritza 

intentsiboagoa garatzeko lur eremu egokienak dira. 
• Errendimendu handiagoko nekazaritza ustiategiei emandako lur eremuak. 
• Neurri handiagoko abelazkuntza ustiategiei emandako lur eremuak. 
 
LAPek ez dizkio identifikatutako orban bakoitzari kategoria hauetako bat edo batzuk esleitzen; 
beraz, soilik informazio honen azterketarekin ez dago haren tipologia edo orientazioa 
ezagutzerik. Gerta liteke, era berean, ustiategi jakin bat (abeltzaintza nahiz nekazaritza izan) 
hurbileko lur eremuak behar izatea egokiro funtzionatzeko, eta horiek eskuarki akuran hartuak 
izan ohi dira. Laburbildurik, LAPek eskaintzen duen informazioa udalerriko nekazaritzari eta 
abeltzaintzari emandako ustiategien errealitateari egindako hurbilketa bat da. 
 

3.5.9. GIPUZKOAKO BIZIKLETA-BIDEEN LURRALDEAREN ARLOKO PLANA 
(2013KO EKAINEAN BEHIN BETIKO ONARTUA) 

 
2013ko ekainean onartu zuten Batzar Nagusietan behin betiko LAP jasotzen duen Foru Araua. 
Bide bik igarotzen dute alderik alde Irungo udalerria. 
 
• 1. bidea (Donostia-Irun). Ardatz honek Zurriolako zubian (Donostia) du abiapuntua, eta 

Santiago zubian (Irun) amaiera.  
• 7. bidea (Bidasoa ibaiaren harana). Bidasoa ibaiaren haranean barrena garatuko den 

bide honek Irungo hirigunean izanen du abiapuntua, eta Endarlatsako zubiraino iritsiko da, 
Gipuzkoa eta Nafarroako arteko muga administratiboraino, 10 km luze izango den bidea 
eginik. 

 
4. atalean aztertzen da hierarkia-maila goragoko plan edo programen betetze maila. 
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3.6. INPAKTUAK ERAGIN DITZAKETEN ALTERNATIBEN ARABERAKO JARDUEREN 
IDENTIFIKAZIOA 

 
4. atalak alternatiben eta hauek eragin ditzaketen balizko ingurumen inpaktuen azterketa 
orokorra jasotzen du, eta batez ere izaera negatiboa dutenei erreparatzen die. 5. atalean 
xehetasun osoz adierazten dira HAPNak proposatutako esku hartzeen ingurumen izaerako 
eragin negatiboak. Ikusirik jardueren kopuru handia, azterketa proposamenak esparruen 
arabera bilduta egitea erabaki da. 
 
Atal honetan, inolako baloraziorik egin gabe, ingurumen izaerako inpaktuak eragin ditzaketen 
alternatiben araberako jarduerak identifikatzen dira, batez ere izaera negatiboa dutenak.  
 
• Proposamenak bide sarean 

 
• Hirigintza garapenak; 
 

o Esparruen beste sailkapen bat ekonomia jarduerak garatu ahal izateko 
o Esparruen beste sailkapen bat egoitza garapenak sustatzeko 
o Ekipamendu, hornidura eta sistema orokor berriak 

 
• Zoru urbanizaezinaren tratamendua  
 
3.7. IRISMENA DENBORAN ETA GAUZATZEKO ALDIAK 
 
Irungo HAPN 10 urteko denbora tarterako planteatzen da, hau da, 2014koa da muga-urtea. 
Hasieran ez da gauzatze-aldirik planteatzen.  
 
3.8. PLANEAN HAUTEMANDAKO INFORMAZIO IZAERAKO HUTSUNEAK 
 
Plan honetan ez dugu informazio izaerako hutsune garrantzizkorik hauteman. 
 
3.9. PARTE HARTZE PUBLIKOA 
 
2008ko martxoan hasi zen HAPNaren berrikuspenaren inpaktua Ebaluatzeko prozedura, 
Ingurumen Sailburuordetzari erreferentziazko dokumentua eskatura. Aipatu Sailburuordetzak 
ukitutako erakundeei kontsultak egiteko tramitea abiarazi zuen eta erantzunak jaso zituen 
Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Kalitatearen Zuzendaritzaren, Osasun Publikoaren 
Zuzendaritzaren, Landa eta Itsas Garapenerako Zuzendaritzaren, Biodibertsitate eta Ingurumen 
Partaidetzarako Zuzendaritzaren eta Larrialdietako Arretarako Zuzendaritzaren eskutik. 2008ko 
apirilean jendaurrera eraman zen dokumentua, erreferentziazko dokumentua eskatu ahal 
izateko, eta ez zen alegaziorik aurkeztu. 2008ko urriaren 24an Ingurumenaren Plangintza, 
Ebaluazio eta Kontrolerako Zuzendaritzak erreferentziazko dokumentua igorri zuen, bertan 
finkatzen dira Ingurumen Iraunkortasunaren Txostenaren irismena, xehetasun eta zehaztapen 
mailak. 
 
2008ko azaroan onartu zituen Udalak aurrerakinaren dokumentua eta ingurumen 
Iraunkortasunaren Txostena. 2008ko abenduan HAPNaren Berrikuspenaren Aurrerakina eta 
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Ekolurrek egindako IIT dokumentua igorri zizkion Udalak Ingurumen Sailburuordetzari, eta 
Ingurumen-Inpaktuaren Atariko Txostena IIAT) eskatu zion, aipatu Sailburuordetzak 2009ko 
martxoan igorriko ziona. 
 
2008ko abendutik 2009ko martxora arte egon ziren Aurrerakinaren dokumentua eta zegokion 
IIT dokumentua jendaurreko informazio aldian. Aldi berean herritarrek parte hartzeko prozesu 
bat abiarazi zen, funtsean erakutsi egin ziren dokumentuaren edukiak, eta 1.000 baino inkesta 
gehiago egin ziren. Jendaurreko informazio aldian 567 iradokizun jaso ziren, eta gainera 500dik 
gora inkesta egin ziren telefonoz. Herritarrak informatzeko eta herritarrek parte hartzeko 
prozesu honen osagarri kontsultak egin zitzaizkien arloko administrazio eskudunei, eta hauek 
nahitaezko txostenak igorri zituzten, arauzko tramitazioan aurreikusi bezala.  
 
Parte hartzeko eta kontsultak egiteko prozesu horiez gain, Aurrerakinaren dokumentuaren 
proposamenak eta alternatibak aztertzeko eta eztabaidatzeko prozesua bideratu zen 2009. 
urtearen bigarren erdialdean Plangintzako Aholku Batzordearen baitan. 
 
Parte hartze eta eztabaidatze honen guztiaren ondorioz, Aurrerakinaren proposamen teknikoak 
osatzen, zehazten edo zuzentzen duten “Hasierako Onarpenerako dokumentua erredaktatzeko 
Irizpideak eta Helburuak” dokumentua erredaktatzeari ekin zitzaion.Dokumentu hau aho batez 
onartu zuen Udalbatzak 2010eko martxoan. Zehaztutako irizpide eta helburuetatik abiaturik, 
dokumentua prestatzeari ekin zitzaion Hasierako Onarpena eman ahal izateko. 
 
2011ko martxoan udalak hasierako onarpena eman zion HAPNaren Berrikuspenerako 
dokumentuari, eta dagokion IIT dokumentuarekin batean jendaurreko informazio tramitera 
eraman zuen, aurkeztutako alegazioen berri emanez. Hasierako onarpena jaso ostean, honako 
erakunde hauek igorri zituzten igorri beharreko txostenak:   
 

• Osasun eta Kontsumo Saila. Gipuzkoako Lurralde Zuzendaritza. Eusko Jaurlaritza. 
• Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren 

Landa eta Itsasertzaren Garapenerako Zuzendaritza. 
• Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren 

Ingurumen Kalitatearen Zuzendaritza. 
• Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailaren Kultura Ondarearen Zuzendaritza. 
• Gipuzkoako Foru Aldundiko Bide Azpiegitura Saileko Kudeaketa eta Plangintza 

Zuzendaritza Nagusia. 
• Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura eta Euskara Saileko Kultura Ondarearen 

Zuzendaritza Nagusia. 
• Itsas-Lehorreko Jabari Publikoaren Zuzendariordetza Nagusia. Ingurumeneko eta Landa 

eta Itsas Ingurumen Ministerioko Kostaldearen eta Itsasoaren Iraunkortasunerako 
Zuzendaritza Nagusia. 

• Sustapen Ministerioaren Abiazio Zibilaren Zuzendaritza Nagusia. 
• ADIF, Trenbide Azpiegituren Administratzailea. Ondare eta hirigintza zuzendaritza. 
• Sustapen Ministerioaren Burdinbide Azpiegituren Zuzendaritza Nagusia. 

 
Irungo Plan Nagusiaren Berrikuspenerako dokumentuaren Hasierako Onarpen Dokumentuaren 
Jendaurreko Informazioari buruzko memoria. Erakundeen Txostenak dokumentuan laburbiltzen 
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dira Hasierako Onarpenerako aldian erakundeek igorritako txostenen edukiak, eta adierazi 
egiten da nola HAPNak eta ITTk txostenen araberako erabaki lotesleak jasotzen dituzten eta 
nola erantzuten dieten aipatu txostenetan egindako gomendio edo iradokizunei. 
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4. BESTE PLAN ETA PROGRAMEKIKO ELKARRERAGINEN AZTERKETA 
 
4.1. INGURUMENAREN ARLOAN APLIKAGARRI DEN LEGERIAREN IDENTIFIKAZIOA 
 
Atal honetan ingurumenaren ikuspuntutik garrantzitsuenak diren legezko xedapenak eta 
araudiak laburbiltzen dira, Irungo HAPNaren berrikuspena egin ahal izateko. Lehen 
Diagnostikoaren dokumentuaren 3.10. atalean jasota daude 
 
LURRALDE ANTOLAMENDUA 
• 1990eko maiatzaren 31ko 4/1990 Legea, Euskadiko Lurraldearen Antolamendua arautzen 

duena 
• EAEko Lurralde Antolamendurako Gidalerroak (28/1997 Dekretua) 
• EAEko Ibai eta Erreka Ertzak antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana – Kantauri aldeko 

Isurialdea (415/09 Dekretua)  
• EAEko Trenbide Sareko Lurraldearen Arloko Plana (41/01 Dekretua) 
• EAEko Hezeguneetako Lurraldearen Arloko Plana (160/04 Dekretua)  
• EAEko Ekonomi Jardueretarako Lurzoru Publikoa eta Merkataritza Ekipamenduak Sortzeko 

Lurraldearen Arloko Plana (262/04 Dekretua)  
• EAEko Itsasbazterra Babesteko eta Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana (43/2007 

Dekretua) 
• Gipuzkoako Bizikleta-bideen LAP (2/2013 Foru Araua) 
 
AZPIEGITURAK 
• Euskadiko Errepideei buruzko Bigarren Plan Orokorra, 1999-2010 epeari dagokiona (250/1999 

Dekretua). 
• Gipuzkoako Errepide eta Bideei buruzko 17/1994 Foru Araua, 1994ko azaroaren 25ekoa 
 
URAK 
• 2001eko uztailaren 20ko 1/2001 Errege Dekretu Arauemailea, Uren Legearen testu bateratutik 

eratorria. 
• Euskal Herriko Urei buruzko 1/2006 Legea, ekainaren 23koa 
• Urari buruzko 60/2000/EE Esparru Zuzentaraua (UEZ) 
 
ITSASBAZTERRAK 
• Itsasbazterrei buruzko 22/88 Legea, uztailaren 28koa. 
 
INGURUMENA ETA NATURAREN BABESA 
• Euskadiko Ingurumena Babesteko 1998ko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Nagusia. 
• Plan eta programa jakin batzuek ingurumenean eragiten dituzten ondorioen ebaluazioari 

buruzko 9/2006 Legea, apirilaren 28koa. 
• 183/2003 Dekretua, uztailaren 22koa, ingurumenaren gaineko eraginaren baterako ebaluazio 

prozedura arautzen duena. 
• 16/1994 Legea, ekainaren 30ekoa, Euskal Herriko Natura Babestekoa. Lege hau garatzeko 

xedapenen artean daude arriskuan dauden espezieak eta babestutako natur espazioen sarean 
bildutako elementuak kudeatzeko planak arautzen dituztenak.  
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• 92/43/EEE Zuzentaraua, Batzordeak 1992ko maiatzaren 21ean  onartua, habitat natural eta 
basa fauna eta landarediaren kontserbazioari dagokiona  

• Europar Batzordearen 2004ko abenduaren 7ko Erabakia. Haren bidez eta Batzordearen 
92/43/EEE Zuzentarauarekin bat etorririk, onartu egiten da Atlantikoko biogeografiako garrantzi 
komunitarioko lekuen zerrenda. 

• 240/1995 Dekretua, Aiako Harria aldeko Natur Baliabideen Antolamendurako Plana (NBAP) 
onartzen duena.  

• 241/1995 Dekretua, Aiako Harria aldea parke natural izendatzen duena. 
• 87/2002 Dekretua, Aiako Harriko Parke Naturalaren Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko 

Planaren (EKZP) arautegia onartzen duena  
• 1/2005 Legea, otsailaren 4koa, Euskadiko lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa 

garbitzekoa. 
 
HONDAKINAK 
• 22/2011 Legea, uztailaren 28koa, hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzkoa 
 
KULTURA ONDAREA 
• Euskal Kulturaren Ondareari buruzko 7/1990 Legea, uztailaren 3koa. 
 
NEKAZARITZA ETA MENDIAK 
• 108/1995 Foru Dekretua, azaroaren 21ekoa, Gipuzkoako Herri Onurako Mendien Katalogoa 

onartzen duena. 
• Mendiei buruzko 43/2003 Legea, azaroaren 21ekoa. 
• Gipuzkoako Mendiei buruzko 7/2006 Foru Araua. 
 
IRISGARRITASUNA 
• Irisgarritasuna sustatzeko 20/1997 Legea, abenduaren 4koa. 
 
ZARATA 
• Zaratari buruzko 37/2003 Legea, azaroaren 17koa. 
• 1513/2005 Errege Dekretua, abenduaren 16koa, zaratari buruzko 37/2003 Legea garatzen 

duena ingurumenaren zarataren ebaluazioari eta kudeaketari dagokienez. 
• Urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretua 37/2003 Zarataren Legea garatzen duena, soinu 

zonifikazio, kalitate helburu eta soinu igorpenei dagokienean. 
 
4.2. HAPNaren BERRIKUSTEA UKITZEN DUTEN UDALAZ GAINDIKO PLANEN 

IDENTIFIKAZIOA 
 
Betiko onartuak dauden planen edo programen artetik honako hauek berrikusi dira: 
 

• Lurralde Antolamendurako Gidalerroak (LAG) (1997ko otsailean behin betiko onartua) 
• EAEko Trenbide Sarearen Lurraldearen Arloko Plana (LAP) (2001eko otsailean behin 

betiko onartua). 
• EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak antolatzeko LAP (1998ko abenduan behin betiko 

onartua) 
• EAEko Hezeguneen LAP (2004ko uztailaren 27an behin betiko onartua) 
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• EAEko Itsasertza Babestu eta Antolatzeko LAP (2007ko martxoan behin betiko onartua) 
• EAEko Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko eta Saltoki Handiak Antolatzeko 

LAP (2004ko abenduan behin betiko onartua). 
• Gipuzkoako Bizikleta-bideen LAP (2/2013 Foru Araua)  

 
Idazten ari diren edo tramitean dauden planen edo programen artean honako hauek hartu dira 
kontuan: 

 
• Donostiako eremu funtzionaleko (Donostialdea eta Behe Bidasoa) Lurraldearen Zatiko 

Plana. (2010eko uztailean hasieran onartua). 
• Nekazaritza eta Basozaintza antolatzeko LAP (2010eko azaroan behin-behinean 

onartua) 
 

Beste planak edo programak: 
 

• Tokiko Agenda 21 
• EAEko Paisaia berezien eta aparten Katalogoa. Eta Paisaiaren Hitzarmen Europarrean 

jasotakoa garatzeko aukera aztertzea. 
• Uholdeen prebentziorako Plan Integrala (Garraio eta Herri Lan Saila – 1992) eta EAEko 

hiriguneen uholde arriskuaren azterlana 2001 – 2005, Ingurumen Saileko Uren 
Zuzendaritzak garatua). 

• Euskal Autonomi Erkidegoko korridore ekologikoen sarea. 
• Natura 2000 Sareko Kudeaketa Planak 

 
Irungo HAPN Berrikusteko Dokumentuaren araberako burubideen laburpen bat aurkezten dugu 
jarraian. Hauek hierarkia-maila goragoko irizpide eta zuzentarauak aintzat hartzea, biltzea eta 
garatzea dute xede. 

4.2.1. LURRALDE ANTOLAMENDURAKO GIDALERROAK (LAG) (1997KO 
OTSAILEAN BEHIN BETIKO ONARTUAK) 

� Bete egiten dira Lurralde Antolamendurako Gidalerroetan finkatutako Artezpideak egoitza 
eta ekonomi jardueretarako lurzoruen eskaintza gorenaren mugari dagokionez. Euskal 
Herriko Lurralde Antolamendurako Gidalerroen 7. artezpidearen arabera, Lurralde Ereduaren 
beraren definizioaren atala osatzen du Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrietako egoitza-
lurzoruaren kuatifikazioaren kontuak, kuantifikazioaren "Irizpideei" dagokienez, eta beraz, 
Gidalerroei dagokie lurraldeko alde edo eremu ezberdinetan dauden etxebizitza premiak 
kuantifikatzea. Donostialdeko Eremu Funtzionalaren Lurraldearen Zatiko Plana artean 
indarrean ez dagoenean, Plan Nagusiak da udalerri jakin batean eta epe jakin bati begira 
kalkulu zehatza egin behar duena. Aurreikuspen hau egin ahal izateko, LAGetan 
adierazitako bost faktore edo osagai biltzen dituen formulan islaturiko kalkulatzeko 
metodologia aplikatzeko irizpideak erabili dira, eta ezaugarriak kontuan harturik, 21. 
kapituluko 1. Eranskinean adierazitako koefiziente sorta bat aplikatu da udalerri bakoitzean. 
HAPNaren egoitza-lurzoruen eskaintzak gai izan behar du HAPN berri hau ustez indarrean 
jarriko den unetik (2014an) 2022ko muga-datara arte iristen den epe luzeko eskaerari 
egokiro erantzuteko. Egindako kalkuluen arabera, Plan Nagusiak sailkatutako egoitza-lurzoru 
berrien eskuragarritasunari buruzko kalkuluek gai izan behar dute 8.274 etxebizitza berriri 
leku egiteko. Kopuru goren horrek aise gainditzen du Plan Nagusiak hiri zoru sendotu 
gabean eta zoru urbanizagarrian planteatutako egoitza aprobetxamenduko esparru guztietan 
kalkulatutako etxebizitza berrien emendioaren guztizkoa, 7.100 etxebizitza aurreikusten 
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baititu HAPNak. Lurraldearen Antolamendurako Gidalerroetako metodologiaren araberako 
etxebizitzen Beharren Kalkuluaren emaitzaren % 86 baizik ez du hartzen arestian 
adierazitako kopuruak, eta beraz, Plan Nagusiaren proposamen berriak e ditu LAGek 
aurreikusiriko egoitza-lurzoruen emendio-mugak gainditzen. Plan Nagusiaren bidez eraiki 
litezkeen etxebizitzen kopuruaren hazkundeari hutsik dauden eta okupatu litezkeen 
etxebizitzen kopurua gehitzen badiogu (485 etxebizitza), 7.585 etxebizitza leudeke, eta 
kopuru horrek ez du gainditzen (% 92) LAGen formularen aplikazioaren arabera HAPN 
berriak gainditu behar ez lukeen etxebizitzen Premien guztizko kalkuluaren kopuru gorena. 
(Ikus 7.8 atala. Etxebizitzen beharrizanen kalkulua Gidalerroen arabera). 
�  LAGek zoru urbanizaezinak zonifikatzeko zehaztutako kategoriak finkatzen dira (Babes 

berezia, Basoa, Nekazaritza eta Abeltzaintzako zona eta landazabala, Lurrazaleko uren 
babesa). Gainera, sistema orokorrak eta ekipamenduak kontuan hartzen dira Zoru 
Urbanizaezinean. Honenbestez, bete egiten dira LAGen irizpideak eta helburuak (ekologia, 
paisaia, ekoizpen, zientzia eta kulturaren ikuspuntuko balioen kontserbazioa bermatzen da. 
Hobetu egiten dira hondatutako eremuak, balioa ematen zaie natur baliabideei, eta landa 
eremuaren garapenean laguntzen da. 
� Kontuan eduki dira LAGek gain ezarririko baldintzatzaileak (akuiferoen zaurgarritasuna, 

urpean gera litezkeen Eremuak eta babestutako Eremu Naturalak eta korridore ekologikoak. 
Horiek guztiak kontuan hartuak dira. 
� Donostialdeko Eremu Funtzionalean baliabide turistiko bat sortzea, autonomia erkidegotik 

kanpoko eskaera sustatzeko erakartasuna izango duena. Plangintzak bigarren egoitza eta 
baliabide turistikoak antolatuko ditu kalitate handiko hirugarren sektoreko espezializazioaren 
ikuspuntutik, betiere 2. etxebizitza eta etxebizitza nagusia bateratzen saiatuz eta hiri nahiz 
ingurune fisikoaren balioak zainduz eta bultzatuz, eta hirugarren sektoreko jarduerak beste 
jarduera ekonomiko batzuekin bateragarri eginez industria jarduerarako eremuen diseinu 
ongi zainduaren bidez (LAGen 163. orrialdea). 
� Kalitate handiko aldirietako ardatz nagusiari dagokionez, Donostia, Irun eta Baiona arteko 

aldirietako trena azkartzea proposatzen da. Ibilbide luzeko trenbideei dagokienez, berriz, 
Irunek salgaiak lekualdatzeko zentro intermodal bat edukitzeko eskaintzen dituen aukera 
handiak aztertzea proposatzen da. 
� Irun eta Hondarribirako plangintza bateratuak egin jarduera osagarriak dauzkatelako eta 

mugaz gaindiko testuinguruan aukera bereziak eskaintzen dituztelako. 
� Horiez gainera eta izaera orokor batez, debekatuta dago etxebizitza familiabakar bakanak 

Zoru Urbanizaezinean eraikitzea, nekazaritza eta abere-hazkuntza ustiategiekin estu lotuta 
modu fede emailean egiaztatzen ez bada edo egun dauden landa eremuko nukleoen 
antolamendua osatzeko ez bada. 
� HAPNak honako alde babestu eta natur intereseko eremu hauek identifikatzen ditu: 

o Eremu babestuak: Aiako Harria Parke Naturala/KBE Aiako Harria (ES2120016). KBE 
Txingudi – Bidasoa (GKL 2120018). Txingudi Nazioarteko Garrantzidun Hezeguneei 
buruzko Ramsarko Hitzarmena. 

o Natur Intereseko Eremuak: Padurak eta Bidasoa ibaiko terrazak, fauna eta 
landaretzaren ikuspuntutik balio handikoak baitira.  
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4.2.2. EAEKO TRENBIDE SAREAREN LURRALDEAREN ARLOKO PLANA (LAP) 
(2001EKO OTSAILEAN BEHIN BETIKO ONARTUA). 

 
Trenbide Sarearen LAParen burubideen arabera, burdinbidearen jabari publikoaren alboetako 
lurrak, burdinbidetik gertu daudelako, zortasun aldea eta afekzio aldea izeneko zerrenda bitan 
banatzen dira, eta haien gaineko jabetza eskubidearen berariazko estatutua zehazten dituzte 
horiek. 
 
Trenbidearen bi aldeetan dauden lur-zerrendak dira zortasun-eremua eratzen dutenak; barrutik 
jabari publikoko eremuak eta kanpotik lur berdinketaren kanpo aldeko erpinen paraleloak diren 
bi lerrok mugatzen dute: hogei (20) metrora lurzoru urbanizagarri zein urbanizaezinetan eta 
zortzi (8) metrora hiri-lurzoruetan. Neurketa horizontalean eta trenbidearen kanpo bidearekiko 
perpendikularrean eta lur-berdinketaren kanpoko erpinetatik hasita egiten da. Tunelen kasuan, 
lur-zerrenda batek eratzen du zortasun-eremua; barrutik jabari publikoko eremuak eta kanpotik 
lur berdinketaren kanpo aldeko erpinen paraleloak diren bi lerrok eta burdinbidearen zeharkako 
beste batek mugatzen dute, azken hau lurzoru urbanizagarri zein urbanizaezinetatik hogei (20) 
metrora eta hiri-lurzoruetatik zortzi (8) metrora. Neurketa horizontalean eta lehenengo lerroaren 
perpendikularrean egiten da. 
 
Trenbidearen alde bietan dauden lur-zerrendek eratzen dute hark ukitutako eremua; barrutik 
zortasun-eremuen kanpoko mugek zehazten dute, eta kanpotik lur-berdinketaren kanpoko 
erpinaren paralelo diren bi lerroek, berrogeita hamar (50) metroko tartean lurzoru urbanizagarri 
nahiz urbanizaezinetan eta hogeita bost (25) metrotara hiri-lurzoruan. Neurketa hau 
horizontalean eta trenbidearen kanpoko bidearekiko perpendikularrean egingo da eta lur-
berdinketaren kanpoko erpinetatik hasita. Tunelen kasuan ez dago ukitutako eremurik. 
 
Kasu jakin batzuetan, arloko legerian aurreikusitako balizkoetan, aldatu ahal izango dira ondoko 
bi artikuluetan zortasun-eremuak eta ukitutako lurrak definitzeko orduan aurreikusitako 
distantziak. 
 
Aipagarri dira honako burubide hauek: 
� Jabari publikoko trenbide gunean trenbide zerbitzua eskaintzeko beharrezkoak diren obra 

edo instalazioak baino ezin izango dira egin edo interes orokorreko zerbitzu publikoaren 
prestazioak hala eskatzen duenean; horretarako, eskumena duen administrazio organoaren 
aurretiazko baimenaz eta linearen ustiaketaren titularrak esateko duena entzun ondoren. 
Kasu berezietan, eta arrazoi bidezkotuak daudenean, baimendu ahal izango da jabari 
publikoko gunea interes pribatuko obra edo instalazioek bai airetik bai lurrazpitik 
zeharkatzea. Debekaturik dago zuhaitzak landatzea. Ezin izango da lurrazpiko hoditeriarik 
egin herri zeharbide delako edo ingurumaria konkretuaren ondorioz, bestelako konponbide 
teknikorik ez dagoenean izan ezik.  
� Zortasun gunearen barruan ezin izango dira eraikuntzak edo berreraikuntzak egin, kasu 

berezietan, ingurumaria eta trenbidea ez kaltetzea kontuan hartuta, linearen titularrak 
baimena ematen badu izan ezik, aurretiaz mugapen eta aldi baterako atzemateak onartuta. 
Aurreko atalean aurreikusi ez diren obrak edo trenbidea zeharkatu behar duen edo 
trenbidean, haren lurren, instalazio edo eraikinen zortasun edo mugapenen bat dakarren 
beste edozein jarduketa egiteko, linearen titularraren baimena behar da eta hark jarduera 
zer-nolako baldintzetan egin behar den zehaztuko du eta obra edo jarduera horiek trenbidea 
kaltetzen ez dutela bidezkotu beharko da. Gainera, zortasun aldeko lurzorua erabiltzeko eta 
eraikitzeko beste muga batzuk ezartzen dira: Ebaketen eta lubeten euste-hormak eraikitzeko 
baimena kasu berezietan eman dezake linearen titularra den enpresak, beti ere, bermaturik 
badago horrek ez diola trenbideari kalterik ekarriko. 
� Eragindako gunean eraiki edo berreraikitzeko eta gune horretan edozein eratako obra edo 

instalazio finko edo behin-behinekoak egiteko, haien erabilera edo xedea aldarazteko eta 
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zuhaitzak landatu edo mozteko eta, oro har, trenbideari, haren lur, instalazio edo eraikinei 
mugak jarriko dizkion edozein jarduketa egiteko, linearen titularraren aurretiazko baimena 
behar da eta hark ezarri ahal izango ditu jarduketak gauzatzeko baldintzak. Eragindako 
eremuan nekazaritza laborantzak egin daitezke. Zuhaitz mozketa eta landatzea baimenduko 
da, trenbidearen ikus-eremua eta elementu funtzionalak kaltetzen ez badu baditu eta haren 
ibilbidean bide segurtasunik eza eragiten ez badu. Ebaketen eta lubeten euste-hormak 
eraikitzeko baimena linearen titularrak emango du.  
� Gainera, nola zortasun eremuan hala eraginpeko eremuan, urbanizazio berriak eta 

ospitaleak, kirol zentroak, ikastetxeak edo kultur zentroak edo antzeko ekipamenduak 
eraikitzeko maila ezberdineko gurutzea eraiki behar da eta, kasu bada, dagoen igarobidea 
ezeztatu haietarako sarbideak trenbidea zeharkatzea dakarren kasuetan eta eraikuntzaren 
edo kasu denean ezeztaketaren kostua urbanizazio edo establezimendu berriaren 
sustatzailearen pentzukoa izango da. 
� Trenbideak zeharkatzen duen lurzoru ez-hirigarria hiri lurzoru edo hirigarri kalifikatzeko lur 

horren jabeek itxitura egin beharko dute, birsailkapenerako plangintza erabakiek dioten 
bezala, hirigintza egikaritza gauzatzeko. Edo lehenago, segurtasun zioak direla eta, 
dagokion udalak proposatu edo aurretiazko txostena  aurkeztutakoan trenbide azpiegituren 
arloko eskumena duen Administrazioak hala zehazten badu. Itxiturak kargarik gabe lagako 
zaizkio linearen titularrari, eta titularraren ardura izango da ordutik aurrera itxituraren 
mantenua. Zortasun eta eragindako guneetan dauden lurzoru urbanizaezinen jabeek 
linearen titularraren baimena behar izango dute eta horrek erabakiko du zer-nolako itxitura 
egin. 
� Trenbideak zeharkatu edo haren ondoan dauden lurzoru urbanizagarriko sektoreei 

dagozkien Hiri Antolamendurako Zatiko Planak, trenbide arloko legeria bereziak ezartzen 
dituen mugapenak errespetatuz, dagokien araupeketa egingo dute. Aipatu planek aurreikusi 
egin beharko dute trenbide erabilerako dedikazioa eta horren ondorioz datorren errepideen 
eta trenbideen arteko maila bereko gurutzaketak maila ezberdineko gurutzaketa bilakatzeko 
behar diren lurretan ez eraikitzeko betebeharra. 

Gainera, burdinbide bakoitzaren (Euskotren, Renfe eta Trenbide Sare Berria) parametro 
geometrikoak zehazten dira. 
 
Korridore bat zehazten du LAPek Euskadiko Trenbide Sare Berriaren trazadurarako, baina 
oraindik ez da aipatu Sarearen behin betiko trazadura zein izango den erabaki.  
 
Burdinbideetarako sistema orokorretarako lursailen alboetan proposatutako esparruen fitxetan 
(1.1.04. Zaldunborda, 1.1.10. Araso Iparraldearen Luzapena, 1.1.11. Oiantzabaletaren 
Luzapena, 1.2.13 Katea Erdialdea. Atalaia, 0. 2. 01. Geltoki Ingurua, 5. 2. 04 Mendibil eta 4. 2. 
07. Kostorbe) eta 1999ko HAPNak zehaztu eta une honetan gauzatzen ari direnetan (1. 1. 02. 
Ipar Araso, 2. 2. 03. Wagon-lits, 1. 3. 01. Porcelanas Bidasoa, 2. 2. 05. Mugica eta 2. 2. 06. 
Decoex S. A.), Trenbide Sareari buruzko LAP eta burdinbideen arloko legeria bete behar da, 
ezinbestean, eraikuntza-lerroaren mugari dagokionez.  
 
Katea-Erdialdea esparruan Euskotren – Renfe geraleku bat eraikitzea planteatzen da. Geltoki 
esparruan honako hauek dira helburu: egun burdinbideak hirian duen arrastoa modu 
esanguratsuan murriztea, Geltokiaren inguruak goitik behera eraberritzea, Topo – Euskotren 
burdinbidearen trazatua gainerako trenbideen ondora eraman eta Geltoki berrian integratzea, 
hiria zerbitzuak, jarduera ekonomikoak eta bizilekuak eskainiko dituen Erdialde berri batez 
hornitzea. Trenbide geltoki berri bat egitea aurreikusten da, burdinbidearen eta errepidearen 
arteko intermodalitatea optimizatzea, hiri bide-ardatz berriak sortzea eta etorkizuneko autobus 
Geltokiarekin bat egitea, multzo osoa bidaiarien garraiorako truke-gune gisa osatzeko. 
 
HAPNak aintzat hartzen du 2011ko martxoaren 11n Sustapen Ministerioaren, Eusko 
Jaurlaritzaren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren, Irungo Udalaren, ADIFen, Renfe Operadorearen, 
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ETS eta Euskotrenen artean, Irungo burdinbide eremua berrantolatzeko, sinaturiko Protokoloa. 
Trenbide instalazioak abiadura handia Irungo hirira etortzean izango diren beharretara 
egokitzeko, Sustapen Ministerioaren kargura egingo diren azterketak eta proiektuak ditu 
mintzagai klausula horrek, eta egungo Geltoki Intermodala lekuz aldatu eta eraberritzea eta 
ETS sarea integratzea aurreikusten du halaber. 
 

4.2.3. EAEKO IBAIEN ETA ERREKEN ERTZAK ANTOLATZEKO LAP (1998KO 
ABENDUAN BEHIN BETIKO ONARTUA) 

 
Bidasoa ibaiak, Irunen barrena eta osagai hidraulikoaren funtzioaren arabera, 6. mailako 
ibaiartea du, hau da, 600 km2-koa baino handiagoa da haren arroa.  
 
Urak Jaitzubia ibaian isurtzen duten errekastoak (Mokozorrotz, Amezti eta Ugalde) 0 mailako 
ibaiarteen multzora biltzen dira, hau da, 1 eta 10 km2-ko arroa dute, eta guztiak daude 
bideratuta hiri zorua alderik alde igarotzen dutelako, eta zenbait tartetan baita zorupean ere 
(Ugalde Katean eta Amezti GI-636 eta AP-8 errepideen lotunearen azpian). Urdanibian Ugalde 
errekastoaren urak biltzen dituen Jaitzubia errekak eta Ugalde errekastoaren azken atalak 1. 
mailako ibaiartea dute, hau da, 10 y 50 km2-ko bitarteko arro-azalera dute.  
 
Urak Osinbiribileko alde bietatik eta zuzenean Bidasoa ibaira isurtzen dituzten Dunboa eta 
Artiako errekak ongi bideratuta igarotzen dute alderik alde Irungo hirigunea. Hauek ere 0 
mailako ibaiarteak dira. 
 
Malkorre erreka, Altzubideko iturburua, I. mailakoa, Uruneko Zabalaren zorupean dago. 
 
Ingurumen osagaiari dagokionez, Bidasoako irlak, Bidasoa ibaiaren ezkerraldeko ertza 
Endarlatsatik Behobiaraino eta Osinbiribilen, Plaiaundi aldea (Jaitzubiaren bokalea) eta Urkidi 
eta Aitzondo errekak, lehentasunezko natur intereseko eremuetako ertz gisa hartuak dira, 
azken biak Aiako Harriko Parke Naturalean barrena. Gainera, Jaitzubiako errekak, Urdanibiako 
urbanizazioan barrena, eta Amezti, Mokozorrotz, Altzubide errekek eta haien adar Iturri eta 
Urdiñegi eta Meaka eta Irugurutzetako errekastoek, azken hau Artikako errekaren adarra, ongi 
kontserbatutako landaredia dute ertzetan, Irungo hirialdearen uraz goiti betiere. 
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 1. Irudia. EAEko ibai eta erreka ertzak antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana. Iturria Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Kartografia. Ekolur. Geuk egina 
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LAPek honako hauek finkatzen ditu Arautegiaren 2. dokumentuan: 
• Udal plangintzak lurzoru urbanizaezineko ubideen ertzetan “Lurrazaleko Urak Babesteko 

Lurzoru Urbanizaezina” kategoria ezarriko du, eta LAP honetan definitutako irizpideak 
(B.1.II eta III) jasoko ditu ibilguen ertz bietan 100 m-ko zerrenda babesteko. 

• Udal plangintzak, zoru urbanizaezinen inguruko burubideen artean, egun dauden ur-
kaptazio esanguratsuenak aintzat hartuko ditu, eta haiek babesteko neurriak ezarriko 
ditu (C. 3.). 

• Esparru garatuetan, zorupeko azpiegitura linealak toki-bideen edo espaloien azpian edo 
ubiderapenen arkubarneran instalatzeko ahaleginak egingo dira. Hirigintza garapen 
berriak egiteko potentziala duten eremuetan, urbanizazio berriko bideen edo espaloien 
azpian instalatzeko ahaleginak egingo dira (C.4.). 

• Lehentasunezko natur intereseko eremuen ertzei dagokienez, berariazko 
antolamendurako dokumentuek ezarriko dituzte ibilgua babesteko eremuaren definizioa 
eta baimendutako erabilerak eta jarduerak bezala onargarriak direnak eta debekatuak. 
Esparruok berariazko antolamendu agiririk ez balute, 50 metroko gutxieneko erretiroa 
errespetatuko da. Salbuespen izango dira obra publikoei edo azpiegitura instalazioei 
dagozkienak edo kultur ondarea babestera bideratutako ekintzak, behar bezala 
justifikatuta baldin badaude (D.2.). 

• Ongi kontserbatutako landaredia duten ertzetan eta landa eremuko ertz gisa jotzen 
direnetan, 10 metroko gutxieneko erretiroa ezarriko da erriberako landaredi-orlaren 
kanpoaldetik hasita. Salbuespen izango dira obra publikoei edo azpiegitura instalazioei 
dagozkienak edo kultur ondarea babestera bideratutako ekintzak, behar bezala 
justifikatuta baldin badaude. (D.3.1.). 

• Landa eremuko ertz gisa hartutako ertzetan ubide publikoko mugabanaketa lerroarekiko 
edo itsasoaren erriberaren barruko mugarekiko 50 metroko gutxieneko erretiroa 
errespetatuko da III-VI mailako ibaitarteetan, 30 metrokoa I. eta II. mailako ibaitarteetan 
eta 15 metrokoa 0 mailako errekastoen kasuan (F1). 

• Garatutako esparruen ertzetako eraikin berri ororen aurrean honako hauek izango dira 
ubide publikoko mugabanaketa lerroarekiko gutxieneko erretiroak, betiere arro 
emariaren azaleraren arabera:  

ERAIKUNTZAREN GUTXIENEKO 
ERRETIROA (m) 

IBAIARTEEN 
MAILAK 

ARRO 
EMARIAREN 
AZALERA 

Km2 
mugabanaketa 

lerroarekin* ubideratze 
zehaztua 

mugabanaketa 
lerrorik gabea* 
ubideratze 
zehaztua 

VI 600 < C 15 30 
V 400 < C ≤600 15 25 
IV 200 < C ≤400 15 22 
III 100 < C ≤200 12 16 
II 50 < C ≤100 10 14 
I 10 < C ≤50 10 12 
0 1 < C ≤10 10 12 

* edo itsasoaren erriberaren barneko muga 
 

• Hirigintza garapen berriak egiteko potentziala duten eremuetan. Honako hauek dira 
eraikuntzarako eta urbanizaziorako plataformarako planteatutako gutxieneko erretiroak: 
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ERAIKUNTZAREN GUTXIENEKO 

ERRETIROA (m) 
IBAIARTEEN 

MAILAK 
ARRO 

EMARIAREN 
AZALERA 

Km2 
magabanaketa 

lerroarekin* behin betiko 
ubideratzea 

mugabanaketa 
lerrorik gabea* 
ubideratze 
zehaztua 

VI 600 < C 35 20  (25) 
V 400 < C ≤600 30 15 (20) 
IV 200 < C ≤400 26 11 (16) 
III 100 < C ≤200 20 8 (10) 
II 50 < C ≤100 16 6 (8)  
I 10 < C ≤50 12 2 (4) 
0 1 < C ≤10 12 2 (4) 

* edo itsasoaren erriberaren barneko muga  
 

Hirigintza Garapen Berriak egiteko Potentziala duten Eremuetako Ertzen hirigintza aldea 
Ongi Kontserbatutako Landaredia duten Eretzen Ingurumen eremuarekin bat etorriko 
balitz, urbanizazioaren gutxieneko erretiroaren parametroa koadroan parentesi artean 
adierazitako zenbakira arte emendatu ahal izango da, erriberako landarediaren 
kontserbazioa ahalbidetzeko helburuarekin. 

• Garatutako esparruen ertzetan eta hirigintza garapen berriak egiteko potentziala duten 
esparruen ertzetan, zorupea sotoekin edo aparkalekuekin okupatzeko mugak ez du 5 
metroko gutxieneko erretiroa gaindituko urbanizazioaren gutxieneko erretiro-
lerroarekiko. 

 
Ongi kontserbatutako landaredia duten atal guztiek eta lehentasunezko interesa duten 
eremuetan eta lurzoru urbanizaezinean daudenak lurrazaleko Urak Babesteko Eremuaren 
kategoriara biltzen dira.  
 
Ondoko taula honetan jasotzen dira HAPNak proposatutako esparruak alderik alde igarotzen 
duten edo esparru horiekin muga egiten duten edo 1999ko HAPNak definitu eta une honetan 
gauzatzen ari diren errekak. LAPek aintzat hartzen dituenak. Ibai eta erreken izenak adierazten 
dira, haien ibaiarteak osagai hidraulikoaren arabera (maila), ongi kontserbatutako landarediez 
hornituriko ertzak dituen ingurumen osagairen arabera, ur-korronteari leku egiten dioten edo 
gauzatzen ari diren esparruak, haien kokalekua lursailean eta esparruarekin bat egiten duten 
tartean bideratuta dauden ala ez.  
 

Erreka/Ibaia Maila 
Ongi 

kontserbatutako 
landareez 
hornituriko 
ertzak 

Proposatutako 
esparrua 

99ko 
HAPNak 
definitu 
eta 

gauzatzen 
ari den 
esparrua 

Errekaren 
kokalekua 
lursailean 

Errekaren/ibaiaren 
egungo egoera 

Zokueta - 
Loiola 0 EZ 1.1.11  Ipar mugan Partzialki 

ubideratua 

Araso 0 EZ  1.1.02 
Hego-

ekialdeko 
muturrean 

Ubideratua 

Mokozorroz 0 EZ  1.2.01 Ekialdeko 
muturrean Ubideratua 

Amezti 0 BAI (eskuineko 
ertza) 2.1.07  Mendebaldeko 

muturrean  

Jaitzubia 1 BAI 2.1.05  
Hego-

mendebaldeko 
muturrean 
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Erreka/Ibaia Maila 
Ongi 

kontserbatutako 
landareez 
hornituriko 
ertzak 

Proposatutako 
esparrua 

99ko 
HAPNak 
definitu 
eta 

gauzatzen 
ari den 
esparrua 

Errekaren 
kokalekua 
lursailean 

Errekaren/ibaiaren 
egungo egoera 

EZ  2.2.05 Ekialdeko 
muturrean Ubideratua 

Ugalde 0 
EZ  2.2.06 Mendebaldeko 

muturrean Ubideratua 

Mendelu 0 EZ 4.2.05  
Esparruaren 

ipar-
mendebaldean 

 

EZ 6.2.09  
Ipar-ekialdetik 
zeharkatzen 

du 
 

EZ 7.2.08  Mendebaldeko 
muturrean  Olaberria 0 

EZ  3.6.08 Ekialdeko 
muturrean  

EZ 5.3.13  Ekialdeko 
muturrean Ubideratua 

EZ 5.3.14  Ekialdeko 
muturrean Ubideratua 

EZ  5.3.06 Ekialdeko 
muturrean Ubideratua 

EZ 4.2.05  Zeharkatzen 
du Ubideratua 

EZ  7.1.01 Mendebaldeko 
muturrean Ubideratua 

Dunboako 
kanala 0 

EZ  4.2.03 Ekialdeko 
muturrean Ubideratua 

EZ  7.2.04 Mendebaldeko 
muturrean Ubideratua 

EZ 8.2.05  Zeharkatzen 
du Ubideratua 

EZ  7.2.02 Mendebaldeko 
muturrean Ubideratua 

EZ  8.1.03 Ekialdeko 
muturrean Ubideratua 

Artia 0 

EZ  7.1.01 Mendebaldeko 
muturrean Ubideratua 

EZ 8.1.02  Ipar mugan  
BAI  7.1.01 Ipar mugan  Bidasoa 6 
EZ  4.2.03 Eki eta ipar 

mugan  
Malkorre 0 EZ 9.1.01  Zeharkatzen 

du  
Malkorreren 

adarra 0 EZ 9.1.01  Mendebaldeko 
muturrean Ubideratua 

 
Ondoko taula honetan adierazten dira babestutako eremuen erregistroan agertzen diren ur-
kaptazioak: 
 

UTM Koordenatuak Kodea Izena Arroa Sistema Mota X Y 
CS000041 Azaleko 

kaptazioa 3 Jaitzubia Jaitzubia Azaleko kaptazioa, 
herri mailakoa 596417,39582 4796273,69251 
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CS000043 Azaleko 
kaptazioa 2 Jaitzubia Jaitzubia Azaleko kaptazioa, 

herri mailakoa 596601,85768 4796373,62599 
CS000042 Azaleko 

kaptazioa 1 Jaitzubia Jaitzubia Azaleko kaptazioa, 
herri mailakoa 596937,45487 4796561,87253 

SN000026 Lastaola Bidasoa 
Txingudi 
(Irun - 

Hondarribia) 
Udalaz gaindiko 

zundaketa 602217,12919 4797348,03884 

 
4.2.4. EAEKO HEZEGUNEEN LAP (2004KO UZTAILAREN 27AN BEHIN BETIKO 

ONARTUA) 
 
EAEko hezeguneen LAPak hiru taldetan banatzen ditu hezeguneak: 
� I.Taldea: Une honetan Babestutako Eremu Natural izendatuetan, Parke Natural nahiz 

Babestutako Biotopo eta Urdaibaiko Biosfera Erreserba izan, dauden hezeguneak dira. 
Ez da Lurraldearen Arloko Plan honen xedea alde hauen antolamendua, espazio horien 
bakoitzaren berariazko araudiaren arabera antolatuko baitira. 

� II. Taldea: Bi hezegune mota bereizten dira talde honetan: 
o Hirigintza plangintza bereziak babestutakoak, Lurzoruaren eta hiri 

antolamenduaren Erregimenari buruzko legeriarekin bat etorririk. 
o LAP honek xehe antolatutako eremuak (8 itsasbazterrean eta 11 barruko 

aldeetan). 
� III. Taldea: LAParen zerrendan jasotako beste hezeguneak biltzen dira talde honetara 

Ingurumen, Lurralde Antolamendua, Nekazaritza eta Arrantza Sailburuak 2001eko maiatzaren 
3an emandako Aginduaren arabera aldatu egiten da Euskal Autonomia Erkidegoko 
Hezeguneen Inbentarioa, eta honako hauek sartzen dira I. taldean: 

• Zingira Irunen (B1G3_01): barru aldeko eremu hezea, atlantiar aldeko klima erritmokoa, 
zotal itxurakoa, Bidasoa ibaiaren arroan, X - Y (600813,72 - 4796498,99) 
koordenatuekin eta 13.459,73 m2-ko azalerarekin. 

• Putzua Irunen 1 (EG16): Eremu heze artifiziala, urtegi modukoa, X – Y (599006,62 - 
4796087,6) koordenatuekin eta 2085,81 m2-ko azalerarekin. 

• Putzua Irunen 2 (EG17), X - Y (599536,38 - 4797239,59) koordenatuekin eta 2.014,19 
m2-ko azalerarekin. 

 
Horiek guztiak daude Aiako Harria KBEan (ES2120016), eta beraz ez ditu EAEko Hezeguneen 
Lurraldearen Arloko Planak xehe antolatzen. 
 
Bidasoa ibaiaren bokalean eratutako padurak, Santiago-Aurrea, Galera eta Iru-Kanale irlek, 
Plaiaundi aldeak, Jaitzubiako errekak eta Alunda eta Lastaolako terrazek osatzen dute 
Txingudiko hezegunea. Nazioarteko Garrantzidun Hezeguneei buruzko Ramsar Hitzarmenera 
biltzen den hezegunea da (3ES048). II. Taldeko hezeguneen LAPean A1G6 kodearekin ageri 
da, baina berezko araudi batek antolatua da eta beraz ez du Hezeguneen LAPek xehe 
antolatzen. Bidasoa ibaiaren estuarioa Txingudi Eremuko Natur Baliabideak Babesteko eta 
Antolatzeko Plan Bereziak babestuta dago 1994ko uztailaren 29ko Aginduaren arabera.  
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4.2.5. EAEKO ITSASERTZA BABESTU ETA ANTOLATZEKO LAP (2007KO 
MARTXOAN BEHIN BETIKO ONARTUA) 

 
LAPek aintzat hartzen ditu itsasbazterraren Mugaketa eta itsas eta lehorreko Jabari publikoa 
eta babes-zortasuna. 
 
Zabala eta aski sakona da Bidasoa edo Txingudiko estuarioa, emari eta marea-egoera 
anitzetan estratifikatuta dago, eta kutsatzaileen diluzioa garrantzitsua da estuarioa zabala 
delako. Natur interes berezikoa da ugari direlako migrazioetan zehar berau erabiltzen duten 
hegazti urtarrak. 
 
LAPek Babes Bereziko Eremuak (zorrotza eta bateragarria) eta Ingurumena Hobetzeko 
Eremuak mugatzen ditu, eta horien artean ekosistemak hobetzeko aldeak eta berreskuratu 
beharreko alde hondatuak bereizten ditu.  
 
Gainera Txingudi-Bidasoako KBE eta Aiako Harriko KBE mugatzen ditu. LAPean jasotako 
artezpideak ez dira Txingudiko Eremuan aplikagarri, dagokion arloko plangintzak antolatu 
beharreko lurrak direlako. 
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 2. Irudia. EAEko Itsasbazterra Babesteko eta Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana Iturria: Eusko Jaurlaritzaren  Ingurumen Kartografia. Ekolur. Geuk 
egina. 
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LAPek, bere 30. artikuluan adierazten du udal plangintzak jasoko dituela lurzoru 
urbanizaezinaren kategorizazioan LAPek berak Hobekuntza eta Babes Berezia kategorietan 
definituriko eremuak. 
 
Faisaien irla edo Konpantzia da LAPek Babes Berezi Zorrotzeko Eremutzat hartzen duen alda 
bakarra, eta “Txingudi eremuko arloko eraginen eremutzat” hartua da HAPNan. LAPek ez du 
Irunen Babes Bereziko Eremu Bateragarririk bereizten. 
 
LAPek proposatutako Ekosistemak Hobetzeko Eremuei dagokienez, gehien-gehienak bat datoz 
Lurzoru urbanizaezinekin, proposatutako 8.2.05 Blaia esparruaren mendebaldeko muturreko 
bazter azalera txiki bat, Zaisa IIan sendotutako hiri zoriaren barnera biltzen den beste azalera 
txiki bat eta Bide sistema orokorrekin bat egiten duten hiru azalera txiki izan ezik (bi AP-8 
autopistan, Matxalagain hegoaldean eta beste bi N-121 errepidean, Zaisa II ondoan). 
Autopistak, autobideak eta burdinbideak gauzatzeko erabileren matrizean hiri plangintzak 
garatu beharreko erabilera onargarria da Ingurumena Hobetzeko Eremuetan. Hala eta guztiz 
ere, debekatuta daude hirigintza garapenak, aurrez dauden nukleoetan oinarrituan egon ala ez, 
industriak, parkeak eta lorategiak. Blaiaren kasuan, alde hau bat dator “Espazio Libre” gisa 
kalifikatutako eremuarekin.  
 
Lurzoru urbanizaezinean daude Berreskuratu beharreko Eremu Hondatu guztiak, Zaisa II 
aldean sendotutako hiri zoruan sartzen den alde txiki bat izan ezik. Eremu horietan plangintzak 
garatu beharreko erabilera onargarriak dira aurrez dauden nukleoetan oinarrituriko hazkundeak. 
 
LAPek Nekazaritza eta Abeltzaintzako eta landazabaleko eremu gisa mugatutako alde gehien-
gehienak lurzoru urbanizaezinetan daude. Kategoria hauek bat datoz, oro har, HAPNak 
Basoalde eta Nekazaritza eta Abeltzaintzarako Landa Eremuen kategoriei begira eginiko 
bereizketarekin.  
 
Hala eta guztiz ere, “Landazabaleko Nekazaritza eta Abeltzaintzarako Eremutzat” ditu Blaiako 
(8.2.05) eta Matxalagaingo (7.2.08) esparruen zatirik handiena eta 2.1.05 Urdanibia Zubieta 
esparruaren atal bat, HAPNaren arabera denak zoru urbanizagarri sektorizatuetan. 
Matxalagainen bizileku antolamendua proposatzen da mazelaren ekialdeko frontean eta haren 
alde beherenean, esparruaren guztizko azaleraren % 30 baino azalera handixeagoan, behar 
bezala artikulaturik lur eremura, muinoaren goiko partea esparruaren % 50 baino gehiago 
hartuko lukeen hiri inguruko parkera hobe egokitu dadin; eremuaren % 15 gutxi gorabehera 
Bide Sistema Orokorrera biltzen da. Blaian eremuaren % 18 baino gehixeagoan bideratzen da  
Bide Sistema orokorrera esparru hau Artiako ibilbidearekin lotzeko eta, ondorioz, hiriaren 
erdialdearekin; ia % 50 espazio libreen sistemara biltzen da, eta gutxi gorabehera % 30 bizileku 
erabilerara. Esparru bi hauetan LAPek bi basoalde txiki aintzat hartzen ditu, eta biak ala biak 
biltzen dira espazio libreen eremuetara. LAParen erabileren matrizean, Landazabaleko 
Nekazaritza eta Abeltzaintza” kategorian, onartu egiten da aurrez zeuden nukleoetan 
oinarrituriko hazkundeak, baina udal plangintzak garatu behar ditu horiek. Nola Blaia (8.2.05) 
hala Matxalagain (7.2.08), biak lurzoru urbanizagarri sektorizatuan, Irungo hiriginean 
oinarrituriko garapenak dira, hiriaren eta AP-8 autopistaren artean baitaude. 
 

4.2.6. EAEKO JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUA SORTZEKO ETA 
SALTOKI HANDIAK ANTOLATZEKO LAP (2004KO ABENDUAN BEHIN 
BETIKO ONARTUA). 

 
Ekonomi jardueretarako lurzorua antolatzeko xedean planteatzen den lurralde ereduak jarduera 
logistikoetarako hiru eremu handiren inguruan antolatzen ditu ekonomi jardueretarako esparru 
estrategikoak, eta horien artean dago Donostialdea – Behe Bidasoa korridorea, penintsulatik 
Frantziarako eta Pasaiako Porturako bide-ardatz handi guztiak biltzen baitira esparru honetara. 
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Donostialdea – Behe Bidasoako Eremu Funtzional hau beste 4 azpi-eremutan banatzen da, eta 
Behe Bidasoa da horietako bat (Hondarribia eta Irun). 
 
LAParen arabera eta bigarren sektorean okupatuta dauden biztanleen aldean Behe Bidasoako 
industria enpleguen guztizko kopurua oso apala da, 1.500 enpleguen defizita egiaztatzen da 
industriaren sektorean, eta langile horiek Donostialdeara eta Nafarroara (Lesaka, Bera, etab.) 
joaten dira lanera. 2004an Donostialdeako eskualdeko plangintzan ekonomi jardueretarako 
aurreikusitako hiri zoruko kalifikazioko lurzoruek 1.424 ha hartzen zituzten, 1.008 ha okupatuta 
zeuden eta 416 ha lurzoru libreak ziren, baina praktikan zoru urbanizatu gutxi zegoen, eta 
zegoena, urria izaki, neurriz gaineko prezioetan saltzen ziren. Behe Bidasoan 322 ha-koa da 
kalifikatutako lurzoruaren guztizkoa, 204 ha egungo ekonomi jardueretarako instalazioek 
hartzen dute eta 90 ha lurzoru libreak dira, kalifikatuak eta eskaintza bideragarritzat hartuak.  
 
Honako hauek dira LAPak ekonomi jardueretarako lurzoruak antolatzeko irizpide orokorrak: 
� Ingurune naturala eta garapen iraunkorra 
� Lurraldearen oreka 
� Hiri egitura eta erabileren aniztasuna 
� Ekonomi jardueretarako lurzoruaren dimentsionamendua eta kuantifikazioa. 

 
LAPek, ekonomi jardueretarako lurzorua antolatzeko eta garatzeko gaiari dagokionez, 
"Lehentasunezko Interesa duen Udalerritzat" du Irungo udalerria, eta ekonomi jardueretarako 
hainbat jarduera-maila garatzeko hirigintza antolamendu, kudeaketa eta sustapen politika bat 
sustatzen du. 
� Okupatutako eta sendotutako lurzoruak hobetzeko oinarrizko politika 
� Industrialde zaharkituak berritzeko eta birmoldatzeko politika berezia, enpresen 

lekualdaketak erraztuz eta hutsik geratzen diren espazioak beste jardueretarako eremu 
berri bilakatuz. 
� Industria kalifikazioa duten lurzoru okupatu gabeak garatzeko politika berezia, dauden 

poligonoak sustatuz, desblokeatuz eta bultzatuz. 
� Planak interes estrategiko orokor gisatzat hartzen dituen lekuetan ekonomi 

jardueretarako lurzoru berrien eskaintza publikoa egiteko politika berezia. 
Behe Bidasoan 25/30 ha hartzen ditu indarrean dagoen plangintzan aintzat hartzen ez diren eta 
kalifikazio berriaren xede izan behar duten lurzoru publikoen azalerak. 40/80 ha-koa da 
planaren muga-epean aurreikusten den eskaerari erantzuteko beharrezkoak diren lurzoru 
berrien azalera. 370/420 ha-koa da  planaren mugan (16 urte) kalifikatutako lurzoruaren aurreko 
dimentsionamendu orokorraren proposamena. 
 
Honako hauek dira ekonomi jardueretarako zoru urbanizagarriko sektore berriak garatzeko 
xedean proposatutako ratio orokorrak, nahitaez bete beharrekoak: 
� Sektore baten gehieneko eraikuntza-aprobetxamendua: % 65eko oinplanoko 

gehienezko okupazio-azalera eta % 95eko gehienezko sabai-azalera eraikigarria, 
sektorearen zatiko plangintzan lursail eraikigarri, bide-sareko elementu edo zuzkidura-
zona gisa konfiguratutako sektoreko plataforma  erabilgarri nabarmen horizontalen 
multzoaren azalera garbia erreferentziatzat hartuta. 
� Sektore baten interes publiko eta sozialeko zerbitzuetarako eraikuntzaren gutxieneko 

zuzkidura: gutxienez sabai-azalera eraikigarriaren % 3 enpresen  zerbitzurako 
zuzkidura-ekipamendurako erabiliko da. 
� Sektore baten gutxieneko aparkaleku-zuzkidura: aparkaleku-plaza bat eraikitako 100 m² 

sabaiko; gutxienez plazen % 20 sarbide publikoko bide-sarean ezarriko dira. 
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� Gutxienez sektorearen azalera gordin osoaren % 15 erreserbatzea espazio libreen eta 
ekipamenduen toki-zuzkidura publikoetarako. 

LAParen arabera Donostialdea – Behe Bidasoako eskualdean garraioaren sektoreari zerbitzua 
emango dioten plataforma logistikoen sorrera (Plataforma logistikoak eta Intermodalak, 
Salgaiak Garraiatzeko eta Banatzeko Poligonoak eta Garraioaren Zerbitzurako Zentroak) 
beharrizan garrantzitsua da eskualde honetan, kokaleku estrategikoan baitago Europarekiko. 
 
Honako hauek dira Behe Bidasoako lurzoru publikoa kudeatzeko esku hartzeen proposamen 
zehatzak: 
� Jarduera Aurreratuen enpresentzako Zerbitzu Parkea Zubietan: Zubietako finkan eta 

inguruan enpresa parke bat garatzea. Hondarribia – Irun (25/40 ha.). 
� Plataforma logistiko intermodalak Irunen: Burdinbidea – errepidea lotzeko instalazioen 

sorrera publikoa eta burdinbide instalazio zaharkituen antolamendu berria. 
� Garraio Jardueretarako eta Salgaien Banaketarako Poligonoak Irunen: Zaisako garraio 

zentroaren garapena zabalpen berrien bidez (25/40 ha.)- 
� Eskualde mailako poligono berria Irunen: Arretxe-Ugalde eta Arasoko alternatiben 

garapena (25/40 ha). 
LAParen lau proposamen zehatz hauetatik azken biak dagoeneko garatuta eta sendotuta 
daude. 
 
Merkataritza ekipamendu handiei dagokienez, zentraltasun goreneko Udalerria da Irun, eta 
honenbestez 75.000 m2-ko plataformaren gehienezko azalera gordina esleitzen zaio 
merkataritza ekipamendu berriak garatzeko, eta 13.000 m2-ko gehienezko sabai-azalera 
eraikigarria. 
 

4.2.7. GIPUZKOAKO BIZIKLETA BIDEEN LAP (2013KO EKAINEAN BEHIN 
BETIKO ONARTUA)  

Bizikleta bideen foru programak Gipuzkoako biztanleen hiri barneko eta hiri inguruko garraio 
aktiborako bizikletaren eta bizikleta bideen erabilera gizarteratzen laguntzeko bizikleta bideen 
sistema integrala artikulatzea du xede. Garraio aktiboa, ahal den neurria aipatu biztanleriaren 
nahitaezko mugikortasunari lotua. 
 
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarearen sorreraren helburu nagusia da hiri barneko, 
hiri inguruko eta hiri arteko izaera duten bideen bidez lurraldea artikulatzea motorrik gabeko 
mugikortasuna garatzeko eta eguneroko bizikletariei nahiz aisialdirako bizikleta erabiltzen 
dutenei aukerak ematea. 
 
Irungo Udal Barrutian, honako hau da Gipuzkoako bizikleta bideen LAParen proposamena:  
� 1. bidea (Donostia-Irun). Ardatz honek Zurriolako zubian (Donostia) du abiapuntua, eta 

Santiago zubian (Irun) amaiera.  
� 7. bidea (Bidasoa ibaiaren harana). Bidasoa ibaiaren haranean barrena garatuko den 

bide honek Irungo hirigunean izanen du abiapuntua, eta Endarlatsako zubiraino iritsiko 
da, Gipuzkoa eta Nafarroako arteko muga administratiboraino, 10 km luze izango den 
bidea eginik.  

Jarraian azaltzen dira Gipuzkoako Bizikleta Bideei buruko LAParen planoen irudiak, Iruni 
dagozkionak: 
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 1. Irudia. 1. Ibilbideko Plan Zuzentzailearen irudi partziala 
 Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana 
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2. Irudia. C.1.4 planoaren irudi partziala. 1. Ibilbidea Irungo Udal Barrutian. Gipuzkoako Bizikleta Bideen 

Lurraldearen Arloko Plana 
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3. Irudia. C.1.5 planoaren irudi partziala. 1. Ibilbidea Irungo Udal Barrutian. Gipuzkoako Bizikleta Bideen 

Lurraldearen Arloko Plana 
 
 

  
4. Irudia. 7. Ibilbideko Plano Zuzentzailearen irudi partziala. Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen 

Arloko Plana. 
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5. Irudia. C.7.1 planoaren irudi partziala. 7. Ibilbidea Irungo Udal Barrutian. Gipuzkoako Bizikleta Bideen 

Lurraldearen Arloko Plana 
 

 6. Irudia. C.7.2 planoaren irudi partziala. 7. 
Ibilbidea Irungo Udal Barrutian. Gipuzkoako 
Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana 

 

 

 7. Irudia. C.7.3 planoaren irudi partziala. 7. 
Ibilbidea Irungo Udal Barrutian. Gipuzkoako 
Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana 
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Irungo HAPNak oso-osorik biltzen du bere bidegorrien sarera (Ikus honekin batera doan 
HAPNaren T-10 Planoaren irudia) Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarearen LAPek 
Irungo udalerriari begira proposatutako bideak, hau da, 1. ibilbidea (Donostia-Irun) eta 7. 
ibilbidea 8Bidasoa ibaiaren harana). Ibilbide biek beren baitara biltzen dituzte Gipuzkoako 
Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sareko (GBBOFS) eta Gipuzkoako Bizikleta Bideen Tokiko 
Oinarrizko Sareko (GBBTOS) atalak. 1. ibilbidea hein batean egina dago, GBBOFSra eta 
GBBTOSra bitzen den atala baizik ez da falta (I-1. 5 Jaitzubia – Hondarribia). 7. ibilbidea ia 
bere osotasunean dago egina, Osinbiribil eta Behobia arteko tokiko sareko atal txiki bat izan 
ezik. Gainera, HAPNak osatu egiten du bere proposamenean LAPek hiriguneari begira 
planteatutako bidegorrien sarea, eta hirigunearen eta autopistaren hegoaldean, Ibarrola – 
Meka, Olaberria eta Urune aldean, dauden nukleoekin bat egiteko lotunea gehitzen du. 
 

 8. Irudia. Bidegorrien sarea, daudenak eta proposatutakoak. Iturria: HAPN berrikusteko dokumentuaren T-
10 planoa 

 
4.2.8. DONOSTIAKO EREMU FUNTZIONALEKO (DONOSTIALDEA ETA BEHE 

BIDASOA) LURRALDEAREN ZATIKO PLANA. (2010EKO UZTAILEAN 
HASIERAN ONARTUA). 

 
Plan honek aintzat hartzen ditu Txingudi aldeko Natur Baliabideak Babesteko eta Antolatzeko 
Plan Bereziak, 1994ko uztailaren 29an behin betiko onartutakoak, xedatutakoak. 
 
Behe Bidasoako ezkerraldea hiri garapenerako eremutzat du, eta Irungo San Martzial parkea 
hiri inguruko parketzat. Lezo – Irun korridorea bereizten du ekonomi Jardueren garpen berriei 
leku egiteko, baina horretarako plangintza orokorrerako tresna bateratu eta integratu bat 
prestatu beharko da. Bidasoa ibaiaren harana, Lastaolako terrazetatik gora, hiri garapenik 
gabeko haran tartetzat du. 
 
Jarduera estrategiko gisa honako hauek kontuan hartze dira: 
 
� Esku hartzea Irungo Geltokiko trenbide-eremuan 
� Salgaietarako intermodala. Irun eta Hendaiaren artean aztertu beharreko kokalekuen 

aukerak. 
� Ekonomi jardueretarako poligono berria Lezo – Irun korridorean 
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Hiriaren lurraldeko ardatz egituratzaile gisa Hondarribia – Irun bide-ardatz berria, baita 
oinezkoentzakoa ere, aintzat hartzen da. 
 
Etorkizuneko komunikazio sareari dagokionez, eta abiadura handiko sarea eraiki ostean, 
aldirietako zerbitzuak sustatzea aurreikusten da Euskotren eta Adifen lineetan. 
 
Gainera bizileku hazkunde berriko eremutzat hartzen du Behe Bidasoa. 
 

4.2.9. EAEKO NEKAZARITZA ETA BASOAK ANTOLATZEKO LAP (2010EKO 
AZAROAN BEHIN-BEHINEAN ONARTUA) 

 
LAP honen antolamendu esparruak EAE osoa hartzen du, aurrez zeuden hirialdeak alde batera 
utzirik; hirialdeak dira dokumentu honi behin betiko onarpena ematen zaion datan udal 
plangintza nagusiak hiri zoru, lurzoru urbanizagarri edo urbanizatzeko egoki gisa sailkatzen 
dituenak. Nekazaritza eta Basoak antolatzeko LAPek nekazaritza eta basogintza erabilerak 
arautzen ditu Lurzoru Urbanizaezinetan. 
 
Era berean, antolamendu esparrutik kanpora geratzen dira Babestutako Natur Espazioak, hau 
da Aiako Harriko Parke Naturala, dagozkion NBAP eta EKZP baititu eta Natura Babesteko 16/94 
Legearen arabera araututa baitago. 
 
Lurraldearen Arloko Planek babestutako Lurzoru Urbanizaezinari dagokionez, izaera 
subsidiarioa du Nekazaritza eta Basoak antolatzeko LAParen araberako zonifikazioak –LZPek 
nagusitasun juridikoa baitute–, LAPek definitutako Balio Estrategiko Handiko eremuetan izan 
ezik, hauetan lurraldea antolatzeko tresna bietatik araudi murriztaileena baliatuko baita 
(Nekazaritza eta Basoak antolatzeko LAP LZPak garatzeko dokumentua baita nekazaritza eta 
baso erabileretarako lurzoruak antolatzeko eta babesteko kontuetan). Donostiako (Donostialdea 
eta Behe Bidasoa) eremu funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Plana (LZP). (2010eko uztailean 
hasieran onartua). 
 
Lurzoru Urbanizaezinari dagokionez, LAPek honako kategoria hauetako baten barruan 
kokatzen du: Basogintza, Balio Estrategiko Handiko Nekazaritza eta Abeltzaintza eta 
Trantsiziozko Landa Eremuko Nekazaritza eta Abeltzaintza. Bestalde, 3 ha inguruko eremu bat 
dago Etxeberrigoikoborda baserriaren inguruan Ingurumena Hobetzeko kategorian jasoa.  Alde 
honek ez du HAPNak proposatutako esparru bakar batekin bat egiten, alde honen zatirik 
handiena Landa Eremuko Basoaldearen kategoriara biltzen baita, zati txiki bat Nekazaritza eta 
Abeltzaintza eta Landazabaleko eremura eta beste zati bat Mokozorrotz errekaren inguruan 
mugatutako Azaleko Urak Babesteko Eremura. Aiako Harriko Parke naturala antolamendurako 
esparru honetatik kanpora geratzen da. 
 
LAPek lurzoru urbanizaezinean Balio Estrategiko Handiko Nekazaritza eta Abeltzaintzatzat 
mugatutako lursail gehien-gehienak bat datoz HAPNaren Nekazaritza eta Abeltzaintza eta 
Landazabal kategoriarekin, nahiz eta alde batzuk Babes Bereziko Landa Eremuaren eta 
Azaleko Urak Babesteko Eremuaren kategorietara biltzen diren (Altziko Zabala, Altzubi 
errekaren erribera, Bidasoa ibaiaren erribera Lastaolan eta Gomizenen). LAParen Baso 
kategoria, oro har, bat dator HAPNaren Landa Eremuko Basoaren eta Babes Bereziko Landa 
Eremuaren kategoriekin eta Trantsiziozko Landa Eremu eta landazabalaren kategoriarekin. 
Beraz, ez dago bateraezintasun aipagarririk LAParen eta HAPNaren artean hiri zoru ez den 
eremuetan.  
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3. Irudia. EAEko Nekazaritza eta Basozaintza antolatzeko LAP (Behin-behinean onartua). Iturria. Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Kartografia. Ekolur. 
Geuk egina. 
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HAPNak proposatutako hiri zoru urbanizagarriari dagokionez, sektorizatuta egon ala ez, ondoko 
taula honetan jasotzen dira LAPean Trantsiziozko Landa Eremua, Basogintza eta Balio 
Estrategiko Handiko kategoriekin bat letozkeen esparruak. Ez dira “Bizilekua, industria, 
ekipamendua eta azpiegiturak" kategoriarekin bat egiten dutenak aintzat hartzen (Udalplan 
2008)  
 

ESP.  
KODEA 

ESPARRUAREN 
IZENA ZORUAREN KALIFIKAZIOA 

LAP 
KATEGORIANEKAZARITZA 

ETA BASOA 
AZAL. 
(ha) 

Jarduera ekonomikoak Trantsiziozko Landa Eremua 4,67   
 Sistema Orokorreko Espazio 
Librea  Trantsiziozko Landa Eremua   1,57   
Jarduera ekonomikoak Baso erabilera   4,15   1.1.10 Araso Iparraldearen 

Luzapena 
 Sistema Orokorreko Espazio 
Libreak  Baso erabilera   3,45   

Trantsiziozko Landa Eremua   0,28   1.1.11 Oiantzabaletaren 
luzapena 

Sektorizazio Planean zehaztu 
beharrekoa Balio estrategiko handia   5,21   

1.1.12 Araso - Sasikoburua Jarduera ekonomikoak Trantsiziozko Landa Eremua   0,07   
1.1.13 Atalaia Jarduera ekonomikoak Trantsiziozko Landa Eremua 12,66   

Jarduera ekonomikoak Trantsiziozko Landa Eremua   0,01   2.1.05 Urdanibia - Zubieta Sistema Orokorreko Bideak Trantsiziozko Landa Eremua   2,63   
2.1.08 Zabaleta Sektorizazio Planean zehaztu 

beharrekoa Trantsiziozko Landa Eremua   1,81   
Trantsiziozko Landa Eremua 0,03   4.2.05 Santiago Urtizberea Sistema Orokorreko Bideak Balio estrategiko handia 0,01   
Trantsiziozko Landa Eremua 3,99   
Trantsiziozko Landa Eremua 6,29   
Trantsiziozko Landa Eremua 0,00   
Balio estrategiko handia 1,14   

6.2.09 
Hegoaldeko 
Ingurabidea eta 
Lotura 

Sistema Orokorreko Bideak 

Balio estrategiko handia 0,02   
7.2.05 Ermita Bizilekuak Trantsiziozko Landa Eremua 0,22   

Bizilekuak Trantsiziozko Landa Eremua 3,71   
 Sistema Orokorreko Espazio 
Librea  Trantsiziozko Landa Eremua 7,89   
 Sistema Orokorreko Espazio 
Librea  Trantsiziozko Landa Eremua 1,84   
Sistema Orokorreko Bideak Trantsiziozko Landa Eremua 0,02   
Bizilekuak Balio estrategiko handia 0,07   
Bizilekuak Balio estrategiko handia 0,04   
 Sistema Orokorreko Espazio 
Librea  Balio estrategiko handia 1,76   

7.2.08 Matxalagain 

Sistema Orokorreko Bideak Balio estrategiko handia 0,06   
8.2.03 Ernautenea Bizilekuak Trantsiziozko Landa Eremua 0,87   

Zerbitzu azpiegiturak Trantsiziozko Landa Eremua 1,87   
Bizilekuak Trantsiziozko Landa Eremua 1,00   
 Sistema Orokorreko Espazio 
Librea  Trantsiziozko Landa Eremua 1,17   
Sistema Orokorreko Bideak Trantsiziozko Landa Eremua 0,00   
Bizilekuak Balio estrategiko handia 0,87   

8.2.05 Blaia 

Sistema Orokorreko Bideak Balio estrategiko handia 0,46   
Trantsiziozko Landa Eremua 0,78   9.1.01 Urune Sektorizazio Planean zehaztu 

beharrekoa Balio estrategiko handia 0,58   
Bizilekuak Balio estrategiko handia 0,44   6.2.06 Txenperenea Sistema Orokorreko Bideak Balio estrategiko handia 0,04   

2.1.07 Jaizkibel bizilekua Bizilekuak Balio estrategiko handia 6,80  
Balio estrategiko handia 6,22   9.1.02 Epele Sektorizazio Planean zehaztu 

beharrekoa Baso erabilera 0,38   
GUZTIRA 85,08 
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1. Taula. Basogintzaren Lurralde Planaren kategorietara biltzen diren esparruak eta azalerak 
lurzoruaren kalifikazioaren arabera. 

 
Laburbildurik, HAPNaren berrikuspenak proposatutako esparruek 10,02 ha okupatuko lukete 
Balio Estrategiko Handiko Zoruetan, 13,39 ha basoaldeetan eta 61,67 ha Trantsiziozko Landa 
Eremuan. 
 
Txenperenea, Jaizkibel Bizilekua eta Santiago Urtizberea dira, hektarea 1 baino azalera 
txikiagokoak, Nekazaritza eta Abeltzaintza Balio Estrategiko Handiko Nekazaritza eta Basoak 
antolatzeko LAPean kategorizatutako lurzoruak dituzten esparruak, eta Hegoaldeko 
Ingurabidea, Matxalagain eta Blaia 1 eta 3 ha bitarteko okupazioa dutenak. Gainera kontuan 
hartu behar dira Urune, Epele eta Oiantzabaletaren Luzapena, Sektorizatu Gabeko Lurzoru 
Urbanizagarriak baitira eta guztira Sektorizazio Planak definitu beharreko 2,24 ha-ko azalera 
hartzen dutenak. 
 

Zoruaren kalifikazioa Azalera 
(ha) 

ZUSG: Sektorizazio Planak definitu 
beharrekoa 

2,24 
Sistema Orokorreko Espazio Librea  0,87 
Sistema Orokorreko Bideak 4,83 
Bizilekuak 2,08 
GUZTIRA 10,02 

2. Taula. Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Basoak antolatzeko LAPek Balio 
Estrategiko Handiko Lurzoru gisa kategorizatutako lurzoruaren azalera, proposatutako esparruek 

eta erabilerek ukitua. 
 

 4. Irudia. EAEko Nekazaritza eta Basoak antolatzeko LAPek Balio Estrategiko Handiko lurzoru 
gisa kategorizatutako lurzorua eta Lurzoru Urbanizaezinen kategoria elkarren gainean egokituak. 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Kartografia. Ekolur. Geuk egina. 
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Nekazaritza eta Basoak antolatzeko LAPek Trantsiziozko Landa Eremu gisa kategorizatutako 
lurzoruak ukitzen dituzten esparruak dira Atalaia, Santiago Urtizberea, Ermita eta Ernautenea, 
hektarea 1eko okupaziora iristen ez direla eta Ipar Arasoren Luzapena, Urdanibia-Zubieta, 
Hegoaldeko Ingurubidea eta Araso Sasikoburua, hektarea 1 eta 10 hektarea bitarteko 
okupazioarekin eta Zabaleta, Matxalagain eta Blaia 109 eta 15 ha bitarteko okupazioarekin. 
Gainera kontuan eduki behar da Oiantzabaletaren Luzapena eta Urune Sektorizatu gabeko 
Zoru urbanizagarriak direla eta guztira 16,82 ha okupatzen dituztela, Sektorizazio Planean 
definitu beharrekoak. 
 
 
 
 

Zoruaren kalifikazioa Azalera 
(ha) 

ZUSG: Sektorizazio Planak definitu 
beharrekoa 

16,82 
Jarduera ekonomikoak 13,61 
 Sistema Orokorreko Espazio Librea  16,82 
Sistema Orokorreko Bideak 7,53 
Bizilekuak 7,73 
Zerbitzu azpiegiturak 0,22 
GUZTIRA 61,67 

 
3. Taula. Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Basoak antolatzeko LAPek Trantsiziozko 

Landa Eremu gisa kategorizatutako lurzoruaren azalera, proposatutako esparruek eta erabilerek 
ukitua. 

 
Nekazaritza eta Basoak antolatzeko LAPek Baso erabilerarako kategorizatutako lurzoruak 
ukitzen dituzten esparruak Ipar Arasoren Luzapena (13,02 ha) eta Epele (0,38 ha) dira.  
 
Balio Estrategiko Handiko Nekazaritza eta Abeltzaintza kategorian jasotzen du LAPek 1999i9 
HAPNak definitu eta une honetan gauzatzen ari den Osinbiribil esparrua (7.1.01). Esparru 
honetako hirigintza garapenak aukera ematen du espazio libreen eremu bat antolatzeko, eta 
xede horretan Plan Nagusi honetan jasotzen dira “Txingudi Aldeko natur baliabideak Babesteko 
eta Antolatzeko Plan Bereziak” (1994ko abenduan betiko onartua) finkatutako antolamendurako 
irizpideak. Parke handi bat egitea proposatzen da eremuaren ingurumen eta balio 
ekologikoarekin bateragarri izateko. Parkearen antolamenduak kontuan izango du ibaiaren 
alboan dagoela, ibaian sortutako ingurumen ezaugarriak aintzat hartuko ditu, baita Iparraldeko 
Saihesbidearen bazterrean dagoela ere, eta ahaleginak egingo dira trafikoak eragiten duen 
inpaktu negatiboa. Bidasoa ibaiaren ertzak egokituko dira Txingudi-Bidasoako KBEarekin muga 
egiten duen luzera osoan, alde honen eta ondoko Dunboako bizileku aldearen arteko egungo 
loturak hobetuko dira, eta lur eremuak gordeko dira Iparraldeko saihesbidea etorkizunean 
zabaldu ahal izateko. 
 
Aurrez zeuden nukleoetan oinarrituriko hazkundea, erabilerak arautzeko matrizean adierazten 
denaren arabera, HAPNak aurreko taulan proposatutako esparru guztien kasua dena, 
baimendutako erabilera da, baina kategoria hauen okupazioa finkatuko duten Planek edo 
proiektuek ingurumenaren ikuspuntutik aztertu beharko dira ingurumenaren gaineko inpaktua 
neurtzeko dagozkien baterako ebaluazioaren, ebaluazio bereziaren edo sinplifikatuaren 
prozeduraren bidez, eta kontuan izanik LAP honetan jarduteko tresnen inguruan egiten diren 
burubideak ebaluazio horretan jardueraren, azpiegituren eta nekazaritza eta basogintzaren 
gaineko eragina jasoa izateko eta beharreko neurri zuzentzaileak aplikatzeko. Alternatiben 
ebaluazioa, nola ingurumenaren hala nekazaritzaren ikuspuntutik, balorazioaren kontu 
garrantzitsua izango da. Ingurumen ebaluaziorako prozeduren mendeko erabilerak ez direnen 
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kasuan, nekazaritza eta basogintzaren arloko Administrazioaren nahitaezko txostena eskatuko 
da aurrera egingo bada. 
 
Balio Estrategiko Handiko nekazaritza eta Abeltzaintza eta Basogintza Kategorietan aurrez 
zeuden nukleoetan oinarritutako hazkundea ez da erabilera desiragarria (3a), hierarkia maila 
goragoko antolamendurako beste tresna batzuek, esate baterako Lurraldearen Zatiko Planek 
edo beren eskumeneko beste LAPek. Beren izaeragatik aipatu tresnetan jasotzen ez diren 
proiektuen kasuan, 2a-ren antzeko protokoloa baliatu beharko da, proiektu horiek hirigintza 
planetan aldaketaren bat eragiten baldin badituzte edo haietan jasoak izan behar badituzte izan 
ezik. Halakoetan, 2a atalean finkatutako arauak betetzeaz gainera, Euskadiko Lurraldea 
Antolatzeko Batzordearen aldez aurreko txostena, txosten loteslea, beharko dute betikoz 
onartuak izango badira. 
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4. Taula. Antolamendurako kategorietan Erabilerak eta Jarduerak Arautzeko Matrizea (EAEko Nekazaritza eta Basoak antolatzeko LAP) 
1. Sustatua, 2. Onargarria (a. Ingurumen inpaktuaren Ebaluazioa izango dute planek), 3. Debekatua (a. maila goragoko antolamendurako 
tresnek bermatuta badago baizik ez da onargarria, edo Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazioa izango dute, edo hirigintza planaren aldaketa 
baldin badakarte EAEko Lurraldea Antolatzeko Batzordearen aldez arreko txostenak bermaturik, txosten lotesleak bermaturik). 
* = LAP honetan ñabardurak dituzten nekazaritza eta baso erabilerak, edo foru antolamenduak zehaztu beharrekoak. 
- : Plangintzaren beste dokumentuek arautu beharreko erabilerak 
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4.3. NATUR INTERESEKO ESPAZIOAK 
 
Irungo udal barrutian dauden natur intereseko espazioek plangintzarako tresna hauek hartzen 
dituzte kontuan:  
 
• Natura 2000 Sarea edo Europako sare ekologikoa, 42/92 Zuzentarauak edo “Habitaten 

Zuzentarauak” aplikatuta bereizten diren espazioak hartzen dituena. Natura 2000 Sarea hiru 
irudik osatuta dago: GKL: Garrantzi Komunitarioko Lekuak, KBE, Kontserbazio Bereziko 
Eremuak eta HBBE: Hegaztien Babes Berezirako Eremuak. 

• Babestutako Natura Espazioen Sarea. Espazio hauek 4/1989 Estatuko Legeak eta 16/1994 
Autonomia Legeak babestuta daude. Honako hauek dira azkeneko Lege horretan babesteko 
proposatzen diren irudiak: Natur Parkea (EAEko Natur Parke guztiak biltzen dira GKL/KBE 
sarera), Biotopo Babestua (bakar bat ere ez dago Irungo udal barrutian) eta Zuhaitz Berezia 
(alerik ez dago Irungo udal barrutian). 

• RAMSAR hitzarmena. Gobernuen arteko hitzarmena, 1971n izenpetua. Hezeguneen 
kontserbazioa eta zentzuzko erabilera ditu xede, eta mundu osoko 1.764 hezegune biltzen 
ditu. 

 
Babesteko irudi hauek ez dira baztertzaileak. Espazio bat eta bera hainbat irudiren esparruan 
egon daiteke. Honatx Irungo intereseko espazioak: 
 

4.3.1. AIAKO HARRIA. 
 
Aiako Harria aldea Parke Naturala eta KBE da (kodea ES2120016). 2004. urtean onartu zuten 
esparru hau Natura 2000 Sarera biltzea, eta berriki izendatua da KBE, ekainaren 4ko 355/2013 
Dekretuaren bidez. Haren arabera Aiako Harriko Kontserbazio Bereziko Eremua (ES2120016) 
eta berau kontserbatzeko neurriak onartzen dira. Euren mugek bat egiten dute ia bete-betean. 
Espazioak 6.806 ha hartzen ditu. Jabetza publikoak gutxi gorabehera % 83 hartzen ditu 
Parkearen guztizko azaleran. Azalera hau Irun, Oiartzun, Errenteria, Hernani eta Donostiako udal 
barrutietara zabaltzen da. 1.250 ha-ko azalera biltzen da Irungo udal barrutira.  
 
Eusko Jaurlaritzak Natur Baliabideak Antolatzeko Plana (NBAP) onartu zuen apirilaren 11ko 
240/1995 Dekretuaren bidez (EHAA, 105. zenb., 1995eko ekainaren 5ekoa). Aldi berean, 
Nekazaritza eta Arrantza Sailak eskatuta, Eusko Jaurlaritzak Parke Natural izendatu zuen 
apirilaren 11ko 241/1995 Dekretuaren bidez (EHAA, 105. zenb, 1995eko ekainaren 5ekoa). 
NBAPk adierazten du bere Aldi Baterako Xedapenean “Euskal Herriko Natura Babesteko 
ekainaren 30eko 16/1994 Legearen 6.2. atalean ezarritakoarekin bat etorriz, Aiako Harria aldeko 
Natur Baliabideen Antolamendurako Planean ezarritako zehaztasunetara egokituko dira 
Donostia, Hernani, Irun, Oiartzun eta Errenteriako udalerriei eragiten dieten lurraldea edo 
ingurune fisikoa antolatzeko tresnak”. NBAParen onarpenak bere ondorioen artean du haren 
“obligazioa, lurraldea fisikoki antolatzeko beste edozein tresnarentzat mugarri dena, erabakiok 
ezin izango baitute xedapenak aldatu edo eraldatu. Lurraldea fisikoki antolatzeko dauden tresnak 
kontraesanean baldin badaude NBAParekin, azken honi egokituko zaizkio. NBAPk 9 kategoriatan 
banatzen du lurraldea, kategoria bakoitzak bere babes maila duela. 
 
� Erreserba eremuak 
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� Babestu beharreko eremuak 
� Kontserbazio Aktiboko eremuak 
� Lehengoratzeko eremua 
� Abeltzaintza eta basoak sustatzeko eremuak 
� Gailurrak babesteko eremua 
� Landa eremua 
� Zortasun eta azpiegitura eremua 
� Babestu beharreko periferia aldea 

 
Eremu hauetako bakoitzak bere definizioa, helburuak, gidalerroak eta arauak ditu, NBAPan 
jasoak, Parke Izendatzeko Dekretuan zehaztutako Babestu beharreko Periferia Aldeak izan ezik. 
 
Aiako Harria Parke Naturalaren administrazioa Gipuzkoako Lurralde Historikoaren foru organo 
eskudunari dagokio. Gipuzkoako Foru Aldundiak Parke Naturalaren administrazioa arautu zuen 
maiatzaren 4ko 46/1999 Foru Dekretuaren bidez (1999ko maiatzaren 18ko GAO). Geroago, 
Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurralde Antolamendurako Sailak 2002ko apirilaren 16an 
onartutako Dekretuaren bidez, Erabilera eta Kudeaketarako Plan Zuzentzailearen (EKPZ) 
araudia onartu zen .  
  
Aiako Harria Kontserbazio Bereziko Eremu Izendatzeko Helburu eta Kontserbazio Neurrien 
Dokumentuak (ES2120016), honako hauek aintzat hartzen ditu funtsezko edo kudeatu beharreko 
elementutzat:  
 

- Bertako basoak. Pagadi azidofilo atlantikoak (9120). Harizti galaiko-portugesak Q robur 
eta Q pyrenaicarekin (9230), Harizti azidofiloak, Quercus robur nagusi, 

- Errekak – haltzadiak eta atxikiriko fauna eta flora. Erriberako basoak haltza eta lizarrekin 
Atlantiko aldeko ibaietan (91E0*) eta gaztainondoak (9260) 

- Lahardiak, larreak eta atxikiriko flora: Txilardi atlantikoak (4030), mendiko bazkaleku 
azidoak (6230*) 

- Komunitate hidrologikoa: trantsizio zohikaiztegiak (7140) 
- Koleoptero saproxilikoak eta Okil beltza (Dryocopus martius) 

 
Funtsezko elementu hauetako bakoitzari begira dokumentuak bere egungo kontserbazio egoera 
zehazten du, xede edo helburu bat edo batzuk proposatzen ditu aldeko kontserbazio egoerara 
iristeko, eta aipatu emaitzak lortu ahal izateko aukera eman behar duten neurriak, kudeaketarako 
gidalerroak eta arau zehatzak definitzen ditu. Neurrien artean aipagarri dira udalerriaren 
plangintzarekin zerikusia izan dezaketen batzuk. 
 

• Zuhaiztiek hartutako azaleraren gutxienez % 75 bertako baso helduek, ez etenek, 
okupatuta egotea lortzea, basoen azalera gutxienez 890 h-ra zabaltzea eta basoaldeen 
naturaltasuna hobetzea, euren arteko etenak murriztuz eta ekologia interes berezi gisa 
identifikatutako zuhaitzak eta ebakitako zuhaitz-unadak. 

• Arau honen xedea da tokiko erreken egituraketa konplexua iristea eta haltzadien 
kontserbazio egoera egokiari eustea, atxikiriko eta arriskuan dauden flora eta faunaren 
populazio egonkorrei eutsi ahal izateko, haltzadien integritate ekologikoa hobetzeko eta 
haien nola luzera hala zeharkako konektibitatea hobetzeko. Gainera, arau horien artean, 
zorrozki babestu beharreko tarteak Kudeatzeko Gutxieneko Baldintza da  15 m-ko 
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landaredia naturaleko zerrenda gordetzea. Zerrenda horretan ezin izango dira nekazaritza 
nahiz baso erabilerarik garatu, ez eta erriberako basoak edo landarediak lehengoratzeko 
eta haiei eusteko traba eragin dezakeen erabilerarik ere.  

• Bazkaleku eta lahardien egungo azalera eta egokierari eutsi mosaiko gisa abeltzaintza 
kudeatzeko eremuetan, abeltzaintza estentsiboaren kargari eutsirik, berezko bilakaera 
prozesuak kontrolpean edukirik eta larre eta txilardien azalera eta kalitatea nahasi 
dezaketen erabileren aldaketak kontrolpean izanik. 

 
Dokumentuan, gainera, honako habitat natural hauek aipatzen dira: (Malda arrokatsuetako Buxus 
sempervirens-eko formazio egonkor xerotermofiloak eta aliaga (5110) eta  Malda harritsu 
solizikolak landaretza kasmofitikoarekin (8220), eta babes bereziko erregimenean dauden 
espezie basak: Azken hauen artean 15 landare espezie, 2 arrain espezie, 2 urlehortar espezie, 5 
narrasti, 16 hegazti eta 13 ugaztun aipatzen dira. Habitat eta espezie hauentzat ere  egungo 
kontserbazio egoera ezartzen da, eta funtsezko elementuak egokiro kontserbatzeko oinarrizko 
neurriak zein diren adierazten dira. 
 
Azkenik, eremuak definitzen dira egungo egoeraren arabera eta kasu bakoitzean proposatzen 
den kudeaketa mota eta intentsitatearen arabera:   

• Eboluzio Naturaleko Zonak (ENZ) 
• Babes Hertsiko Zonak (BHZ) 
• Errestaurazio Ekologikoko Zonak (EEZ) 
• Ustiapen Estentsiborako Zonak (UEZ) 

o Abereen ustiapen estentsiborako zonak 
o Basoen ustiapen estentsiborako Zonak 

• Ustiapen Intentsiborako Zonak (UIZ) 
o Nekazaritzaren ustiapen intentsiborako zonak 
o Basoen ustiapen intentsiborako zonak 

• Erabilera Publikoko Zona (EPZ) 
• Hiriguneak eta Azpiegiturak (HA) 
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5. Irudia. Aiako Harriko KBEaren zonifikazioa lurzoru urbanizaezinen kategorietan. Iturria. Eusko 

Jaurlaritzaren Ingurumen Kartografia. Ekolur. Geuk egina. 
 
KBE osoa dago Lurzoru Urbanizaezinean, eta funtsean Babes bereziko Landa eremua, azaleko 
urak babesteko Eremua eta Landa Eremuko Basoaldea kategorietara biltzen dira denak. 
HAPNaren Arautegian jasotzen diren Lurzoru Urbanizaezina babesteko irizpideak bateragarriak 
dira  Aiako Harria Kontserbatzeko Eremu Bereziaren Izendapenerako Kontserbazioaren 
Helburuak eta neurriak Dokumentuan (ES2120016) proposatutako neurriekin . 
 

4.3.2. TXINGUDI-BIDASOA. 
 
Honako irudi hauek babestuta dago Txingudi – Bidasoa esparrua: 
 

• Txingudi Aldeko Natur Baliabideak Babesteko eta Antolatzeko Plan Berezia. 
• Txingudi – Bidasoa Kontserbazio Bereziko Eremua (KBE ES2120018), berriki izendatua 

(ekainaren 4ko 356/2013 DEKRETUA, “Txingudi-Bidasoa” Kontserbazio Bereziko Eremu 
izendatzen duena /ES2120018) eta kontserbatzeko neurriak eta Hegaztien Babes 
Bereziko Eremuak onartzen dituena ES0000243 "Txingudi"). 

• Hegaztien Babes Bereziko Eremua Txingudin (HBBE ES0000243) 
• Nazioarteko garrantzidun hezegunea (RAMSAR) 

Ez datoz bat lau irudi hauen mugak. 
 
Txingudi Aldeko Natur Baliabideak Babesteko eta Antolatzeko Plan Berezia. 
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Plan honek, Irungo aldeari dagokionean 1994an onartuak, esparruaren zonifikazio bat finkatzen 
du babesteko intentsitatearen eta dagozkion erabileren mugaketaren arabera. 71,76 ha hartzen 
ditu Irungo udal barrutian aplikazioaren esparruak. Ondoko koadro honetan Plan Bereziak 
finkatutako zonifikazioa azaltzen da: 
 

Eremuak Kalifikazioa Erabilerak 
Bidasoako irlak 

Alunda eta Lastaolako erriberak 
Babes integrala Lehengoratzea, kontserbatzea 

eta zientifikoki ikertzea 
Plaiaundi 

Osinbiribileko erribera 
Babes berezia 

 
Lehengoratzea, kontserbatzea, 
zientzia, didaktika eta 
ingurumenaren ikuspuntutik 
ikertzea eta jolas erabilera 
kontrolatua 

Osinbiribil gainerakoa 
Zaisa I eta IIko erriberak 

Babes arrunta Jolas, aisia eta olgetarako 
erabilerak 

Kostako eta Santa Engraziko 
erribera 

Jaitzubia 
Nekazaritzaren 
babesad 

Erabilera nagusia, nekazaritza 

 
 
Txingudi – Bidasoa Kontserbazio Bereziko Eremua (ES2120018) eta Txingudiko Hegaztien 
Babes Bereziko Eremua )ES0000243) 
 
2000. urtean HBBE izendatutako eremuak 138,05 hektareako azalera du, horietatik 67,36 Irungo 
Udal Barrutian (udalerriaren guztizko azaleraren % 1,61), eta 31 hegazti espezie biltzen dira 
kontserbatu beharrekoen artera. Txingudi – Bidasoa KBE berriki izendatua da (ekainaren 4ko 
356/2013 DEKRETUA, “Txingudi-Bidasoa” Kontserbazio Bereziko Eremu izendatzen duena 
(ES2120018) eta berau eta Hegaztien Babes Bereziko Eremua (ES0000243 “Txingudi” 
kontserbatzeko neurriak onartzen dituena). KBEaren azalera ez dator guztiz bat HBBEnarekin; 
azken honek 139,05 hektarea hartzen ditu, horietatik 115,40 Irungo Udal Barrutian (udalerriaren 
guztizko azaleraren % 2,76). 
 
“ES2120018 – Txingudi-Bidasoa” KBEa eta “ES0000243 – Txingudi” HBBEa Kontserbatzeko 
Neurriak” dokumentuak bere sarreran justifikatzen du, Txingudi – Bidasoa GKLaren eta 
Txingudiko HBBEaren esparruetatik abiaturik, eta kontuan izanik babeserako irudi biek helburu 
berak dituztela lurralde esparru ia berean, eta gainera biak Natura 2000 Sarea kontserbazio 
estrategia europarrera biltzen direla, komenigarria dela neurrien eta jardueren proposamen 
bateratua egitea, eremuaren kudeaketa errazagoa eta koherenteagoa izan dadin. 
 
Dokumentu horretan lehentasuna ematen zaie, KBE/HBBEaren arabera kontserbatu beharreko 
elementu guztien artean, funtsezko elementu jakin batzuei, hau da, arreta berezia behar duten 
habitatei eta garrantzi komunitarioko espezieei, edo eremu berezi egiten dituzten balioei, horiei 
esker izendatu baitzuten GKL. Elementu horiei begira kontserbaziorako helburu zehatz batzuk 
proposatzen dira, eta horiekin batean neurri batzuk proposatzen dira. 
 
Honako hauek dira kontserbatu beharreko funtsezko elementuak: 
 

- Estuario (EBko kodea: 1130), barne hartuta estuarioa migrazioetan igarotzeko eta 
egokitzeko eremutzat duten espezieak: izokina (Salmo salar), kolaka (Alosa alosa), itsas 

                                            
d Hondarribiari dagozkio nekazaritza babesteko eremuak. 
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lanproia (Petromyzon marinus) –hirurak ere Batasunaren interesekoak dira—, eta itsas 
amuarraina (Salmo trutta trutta) eta aingira (Anguilla anguilla). Horien barnean daude, 
halaber, azken urteetan Plaiaundi eremuan sortutako putzu eta urmael artifizialak, ur 
gezako urmaelak barne. 

- Hegazti fauna: 
o Errekarrietako eta ezpondetako hegaztiak 
o Zikoniformeak 
o Anatidak 
o Radillae familiakoak 
o Paseriformeak 

- Apo lasterkaria 
- Arrain hiruarantza 

 
Azpimarratu beharreko neurrien artean batzuek zuzeneko eragina izan dezake udalerriaren 
plangintzan: 
 

• Estuarioaren erregimen hidrologiko naturala eta haren dinamika bermatzea eta 
mantentzea 

• Sistemako habitatak eta fauna nahiz flora populazioak modu aktiboan kontserbatzea eta 
adierazgarrienak direnak babestea. 

• Eremuaren azalera handitzea eta haren funtzionaltasuna hobetzea. Irukanakeko irlaren 
ingurumen egoera lehengoratzea, gaur egun dauden laboreak eta betelanak kenduz eta 
paduretako ohiko landaredia aldatzea sustatuz (proiektu idatzia). Plaiaundiko kirol 
instalazioak hustu eta eraikuntza materialak eta betelanak kentzea, espazioa padura 
habitatetarako berreskuratzeko (2 ha) (proiektu idatzia). Plaiaundiko gibelaldea 
lehengoratzea eta birlandatze4a, gaur egun dauden laboreak kenduz eta paduretako 
ohiko landarediak aldatzea sustatuz (4,63 ha) (proiektu gauzatua).  

• Espazio honetan dauden hegazti populazioak babestea eta berreskuratzea, bai 
migratzaileak bai habiagileak. eta KBE/HBBEaren harrera gaitasuna hobetzea askotariko 
hegazti taldeentzat. Helburu horiek betetzeko xedean proposatutako neurri bakar batek 
ere ez du eraginik HAPNan, KBE/HBBEaren esparrura mugatzen direlako eta, gainera, 
gehien-gehienak dagoeneko burura eramanak direlako. 

• Esparru honetan apo lasterkariaren eta arrain hiruarantzaren populazioa berreskuratzea 
eta babestea, eta haiek garatzen eta ugaltzen diren habitatak babestea. Helburu horiek 
betetzeko xedean proposatutako neurri bakar batek ere ez du eraginik HAPNan, 
KBE/HBBEaren esparrura mugatzen diren neurri oso zehatzak baitira. 
 

Txingudi – Bidasoa KBEaren esparru osoa bat dator Lurzoru Urbanizazineko kategoriekin, Babes 
Bereziko Landa Eremuaren eta azaleko urak babesteko Eremu gisa kalifikatuta dago, eta 
HAPNaren Araudian jasotzen diren Lurzoru urbanizaezinak babesteko irizpideak bateragarriak 
dira  Aiako Harria Kontserbazio Bereziko Eremu (ES2120016) Izendatzeko Helburu beta 
Kontserbazio Neurrien Dokumentuan proposatutako neurriekin eta Txingudi Aldeko Natur 
Baliabideak babesteko eta Antolatzeko Plan Bereziarekin. 
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Nazioarteko garrantzidun hezegunea (RAMSAR) 
 
Txingudi 2001. urtean sartu zuten Ramsar Hitzarmenaren araberako Nazioarteko Garrantzidun 
Hezeguneen zerrendan. Esparru honek 129,97 hektarea hartzen ditu, eta horietatik 68,29 
hektarea Irungo udal barrutian daude. 
 
4.4. AZTERGAI  ESPARRUAN ERAGINA DUTEN BESTE PLAN BATZUK 

4.4.1. TOKIKO AGENDA 21 
 
2007ko otsailean onartu zen Agenda 21 I Ekintza Plana. Udala Udalsarea 21 taldera bildu zen 
(Iraunkortasunaren aldeko Euskal Udal Sarea), eta aipatu dokumentuan zehaztutako jarduerak 
garatzen hasi zen. Gero, Ekintza Plana eraginkortasunez kudeatzeko eta haren gauzatze 
mailaren gaineko jarraipena egiteko, Udalsarea 21en “Tokiko Ekintza Planak Ebaluatzeko eta 
haien gaineko Jarraipena egiteko Programan” parte hartu zuen Udalak 2010ean eta 2011n. 
Programa honek aukera ematen die atxikiriko udalerriei Ekintza ^Planaren ekintzak urtero 
ebaluatzeko eta programatzeko, eta Planaren helburu estrategikoekin zerikusia duten tokiko 
iraunkortasun adierazleak kalkulatzeko. 
 
Labur adierazteko, Agenda 21 delakoak planteatzen du HAPNak bere egitea, ahal duen heinean, 
iraunkortasun irizpide jakin batzuk. Lurraldearen baitako oreka eta mugikortasuna aintzat hartzen 
dituzten irizpideak dira, EAEko Ingurumen Esparru Programan jasota daude, eta laburbildurik 
honakoak dira: 
 
� Lurraldearen erabilera iraunkorra: sendotutako hiriaren berrikuntza eta birgaitzea, diseinu 

erakargarriagoa eta bizi kalitatea, etab. 
� Garapen iraunkorrari ateak irekiko dizkion irisgarritasunaren lortzea, mugikortasun izaerako 

beharrak murriztuz eta molde ez motordunak bultzatuz. 
� Garapen ekonomiko eta soziala eta gurpildunen bidezko garraioaren hazkundea, batez ere 

ibilgailu pribatuena, bereiztea. 
 
Agenda 21en diagnostikoak (2004) hainbat gertaera, gabezia eta arazo hautematen ditu Irungo 
Udal Barrutian. Horien artean aipagarri dira:  
 
� Defizita tokiko osasun zentroei edo auzoko botikinei dagokienez. 
� Egoitza plazen eskaintzaren eta eskaeraren arteko alde handia, bereziki mendekotasuna 

duten pertsonentzat. 
� Defizita haurtzaindegi plazetan. 
� Ekipamendu soziokulturalen defizita Elitxu-Lapitze eta Larreaundi, Artia, Anaka eta San 

Migel auzoetan, hots, Irungo auzo populatuenetan, bertan bizi baitira biztanleria guztiaren 
ia erdia 

� Udalerriko hirigunean halako hustuketa eta zahartze dinamika bat gertatzen ari da, eta 
biztanleak eta egoiliar berriak hiri inguruetako auzoetan egokitzen ari dira. Zehazki, 
Katea, Anaka eta Artia auzoetan joera positiboa den artean, Alde Zaharrean, Behobian, 
Elizatxo-Lapitze eta Erdialdean biztanleria galtzen eta nabarmen zahartzen ari da 
etengabe. 

� Etxebizitzen dentsitateak udalerri trinkoaren irudia ematen du, muturretan ere dentsitate 
handiko eremuak badiren arren. Dentsitate apala izan da nagusi azken esku hartzeetan. 

� Aurrera doa etxebizitzen eraikuntza eta parkea, baina txikia da okupazioa. Etxebizitza 
gehiago eta okupazio txikiago aurreikusten dira. 



66 

� Industria  kanpoko eremuetara aldatu eta haietan hazi da, batez ere Ugalde eta Jaitzubia 
erreken arroen inguruetan. Plangintzan industriarako aurreikusitako lurzoruaren hornidura 
zabala azkar osatu da, haren iraunaldia amaitu baino lehen alegia. 

� Sustapen publikoak zeharka sustatzen du enpleguaren dentsitate apala eta eskuragarri 
dauden lurzoruen estaldura azkarra, eta ez dute lurzoru-aldeen presentzia ahalbidetzen. 

� Ez dira plangintzaren aurreikuspenak berdeguneetan eta biztanleko estandarretan, eta ez 
dira eremu nagusiak garatu. 

� Herritarrengandik gertu daude berdeguneak, baina haien artean eta hiri inguruko espazio 
naturalekin ez daude behar bezala lotuta. 

� Balizko hobekuntzak lorezaintza ekologikoaren irizpideak aplikaturik. 
� Ingurune fisikoak aldaketa sakonak bizi izan ditu giza jardueren ondorioz, urbanizazio 

lanen ondorioz eta nekazaritza eta basogintza jardueren ondorioz. Padura eta 
landazabala dira aldaketa handienak bizi izan dituztenak. 

� Habitat natural zaurgarrienen kontserbazioa, funtsezkoak baitira arriskuan dauden flora 
espezieak babesteko. 

� Flora exotiko eta inbaditzaileen presentzia, bertako espezieekin lehiatu eta azken hauek 
lekualdarazten dituztenak. Irunen, gainera, badira arriskuan dauden fauna espezieak. 

� Parke Naturak eta KBE izendatutako Aiako Harrian nabarmen berreskuratu dira baso 
naturalak, baina arazoak daude berezko birsorkuntzarako. 

� Oztopo eta finkamendu fisikoek espazio naturalen isolamendua eragiten dute. 
� Udalerrian ez dago ongi egituratutako eta garraioaren alternatiba izateko gaitasuna duen 

bidegorri sarerik. 
� Autoak protagonista izaten jarraitzen du, eta, gainera, goranzko joera darama, 

motorizazio-kopurua ikusita. Alderdi kualitatiboari dagokionez, autoak gero eta potentzia 
handiagokoak dira, eta mugikortasun ez hain iraunkorrak goranzko joera duela erakusten 
du, auto bakoitzeko kontsumoak gora eginez, baita zaratak eta istripu arriskuak ere. 

� Komunikazio arazoak daude udalerriko hainbat eremuren artean. 
� Garraio publikoaren eskaintza ezin hobea da: bi tren-enpresa, errepide bidezko eta hiri 

arteko bi errepide eta beste hiribarneko errepidea.  
� Hiribarneko garraioaren eskaintzari buruzko iritzia ona da, baina hobea izan liteke. 
� Energia-kontsumoei dagokienez, 2002-2004 epean kontsumo elektrikoa hazi egin da 

sektore guztietan. Epe horretan bizitegietako kontsumoak eta industriako kontsumoak 
gora egin du, % 15 eta % 11, hurrenez hurren (kontratu kopurua ere gehitu da, % 6 eta % 
8), eta zerbitzu-sektorearen kontsumoak ere % 33 egin du gora (kontratuak % 2 gehitu 
dira). Erabiltzen diren energia-iturriak, gehienak, ez dira berriztagarriak. 

�  Urtetik urtera gero eta hiri hondakin gehiago birziklatzen da. Dena dela, zabortegirako 
diren hondakin-kopuruak ere gora egin du. 

� Hondakinen sorreraren prebentzioan oraindik bada hobetzeko tarte zabala. Txingudin 
birziklatutako hondakinen portzentajea Gipuzkoako handiena den arren, oraindik bada 
hobetzeko tartea. 

 
Tokiko Agenda 21en Ekintza Plana Ebaluatzeko txostenaren arabera, mugikortasun iraunkorrari 
eta irisgarritasunari eta udalerriko ekonomi garapen bidezko eta iraunkorrari buruzko ildo 
estrategikoak dira gehienbat gauzatu direnak, % 57 inguruan; natur baliabideen, berdeguneekiko 
loturen eta salgaien garraioaren kudeaketa ildoak dira, planaren gainerako ildoekin erkaturik, 
gauzatze-maila apalena erakusten dutenak, hiruak % 31 inguruan; eta azkenik, bizi-kalitateari eta 
ongizateari, lurzoruaren kontsumoari, tokiko ondarearen balorazioari, espazio naturalen babesari 
eta baliabideen kontsumoari lotutako ildoak daude, % 46 eta % 50 bitartean gauzatuak. 
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Onartutako Ekintza Planean jasotako ekintza batzuk berriro ere formulatu dira: 
 
� Udalerrian carsharing delakoaren bideragarritasuna aztertu 
� Ibilgailu partekatuaren sustapena 
� Udalerriko sarreretan disuasio-aparkalekuen garapenaren bideragarritasuna aztertu. 
� Bidegorrien sarea eta trafiko moteleko eremuak sustatu barne eta eskualde mailako 

mugikortasunaren benetako alternatiba izan daitezen. 
� Mugikortasun iraunkorra sustatzeko taldeak, espazioak eta jarduteko esparruak 

hauteman. 
� Lokalen eskaintzaren garapena aztertu kontzesio erregimenean eta industriarako 

lurzoruaren sustapen publikoetan. 
� Inbaditzaileak izan litezkeen flora espezie exotikoak deuseztatzea eta ez sartzea, udal 

titularitatepeko lurzoruetan zuzenean esku harturik. 
� Bidexka sare bat antolatu udalerriko espazio naturaletan. 
� GFAri eskatu abian jar ditzala  Aiako Harriko Parke Naturalean abeltzaintza jarduera 

arautzeko planak. 
� Udalerriko ur sareko ur galerak gutxienera eraman. 
� Kontratazioa iraunkortasun irizpideen arabera ezarri Udalerrian eta udal partaidetzako 

erakundeetan. 
� Hondakinen kudeaketan eredu berriak aztertu, baloratu, eztabaidatu eta bideratu. 
� Eskumena duen agintaritzarekin elkarlanean, sentsibilizazio eta komunikazio kanpainak 

edo bestelako jarduerak egin herritarrei zuzenduak, beste kudeaketa ereduen aldean 
hondakinak gutxienera eramateko eta haien aurreko prebentzioa izateko. 
� Udal plangintzaren bidez, eskaera egileen benetako beharrizanei erantzungo dieten 

azalera, eta eraikuntza berriko etxebizitza eta apartamentu tipologiak egin. 
� Udalerriko ingurumen izaerako arazoen aurrean sentsibilizatzea (argi eta zaraten 

kutsadura, uraren kontsumoaren aurrezkia bultzatzea, espezie inbaditzaileak, etab.).  
 

Gainera, onartutako Planean aurreikusi ez diren beste ekintza batzuk aintzat hartu dira honako 
alor hauetan: 
 
� Irungo herritarren bizi kalitatearen eta ongizatearen aurreko elkartasunezko hobekuntza 

sustatu. 
� Hezkuntza, kultura eta kirol ekipamenduen eskaintza-eskaera egokitzeko programa. 
� Herritarrek parte hartzeko egiturak hobetzeko programa. 
� Lurzoruaren kontsumoa arrazoizko bihurtu kontuan izanik udalerrian dauden etxebizitza 

eta enplegu beharrak eta haiek behar dituzten azpiegitura eta oinarrizko ekipamenduak. 
� Hazkundea sustatu bereiziki jarduera ekonomiko iraunkorragoak eta aberastasun 

sortzaileak bultzatuz, okupazio eredu trinkoagoekin. 
� Ingurumen bektore nagusietan eragina murriztu, baliabide naturalen kontsumoa –ura, 

energia eta zorua– arrazoizko bihurtuz. 
� Txingudiko Zerbitzuakek uraren kudeaketa integralean eskainitako zerbitzuen kudeaketan 

kalitatearen estandarrak etengabe hobetzea. 
 
Plan berriaren proposamenek zuzeneko eragina dute Agenda 21ek planteatutako eta haren 
Ekintza Planean berretsitako iraunkortasun irizpideetan. Gaika bilduta, honako hauek dira: 
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Bide eta mugikortasun alorretan 
 
� Mugikortasun iraunkorreko planaren garapena, oinezkoak eta bizikletak zirkulatzeko eta 

gaitasun handiko garraio publikoen sistemei leku egiteko lehentasunezko bideak 
zehaztuko dituena. 

� Oinezkoen eremuak eta trafikoak Irungo hirigunean bateragarri izateko planaren 
definizioa. 

� Kontuan eduki burura eramandako bide erreserbetan bestelako garraio molde 
alternatiboei leku egiteko aukera, auzoetan alde batzuk oinezkoen eremu bihurtzeko 
planak eta beste. 

� Bide azpiegitura berrien alboetako esparruetan babes maila gorena ezarri. 
 

Hirigintza garapenen alorrean 
 
� Dagoeneko urbanizatuta dauden eta erabilera zaharkituak dituzten edo hainbesteko 

espazioa behar ez duten inguruneetan aurreikusitako jarduerak lehenetsi, esate baterako, 
burdinbide espazio berriko bizilekuen eskaintza. 

� Matxalagainen eta Blaian aurreikusitako bizileku garapenetan zaindu egingo dira muinoen 
goiko aldeko ingurumen balioak, eta hiri inguruko parkeen izaera emango zaie haiei. 

� Lurralde erreserba garrantzitsua zehazten da hariztiak babesteko, eta neurri 
zuzentzaileak hartzen dira Araso esparruan aurreikusitako esku hartzeetan, Aiako Harria-
Jaizkibel korridore ekologikoa bermatu ahal izateko. 

� Babestu egiten da Olaberria aldea, eta esku hartzeak hondatutako edo abandonatutako 
ustiapen jarduerak garatzen zituzten garai bateko eremuek okupatutako aldeetara 
mugatzen dira. 
 

Zoru urbanizaezinean 
 
� Sendotu egiten da babesa, eta udal barrutiko KBE-HBBE sarera biltzen diren azalera 

guztiak “Legeak babestutako Espazio” gisa sailkatzen dira. 
� 1999ko Plan Nagusiak definitutako landa eremuen antolamendua eta babesa sendotzen 

da, eta hobetu egiten da haren mugaketa. 
� Txingudiko Badiako eta Aiako Harriko babes bereziko eremuetan berariazko plan 

berezietan eta dagozkien arautegietan finkatutako arauak aplikatzea proposatzen da. 
� Zabaldu egiten da Plaiaundiko paduren eremuko erreserba, beste 4 ha-tik gorako eremua 

eransten baitzaio haren hego-mendebaldean. 
 
HAPNak irizpide hauek guztiak eta ingurumen izaerako beste batzuk jasotzen ditu, eta 
planteatutako jarduera asko eta asko haiek adierazten duten bidean eta iraunkortasunaren 
gaineko beste protokolo batzuetan oinarrituta daude. 
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4.4.2. EAEKO ESPAZIO NATURAL GARRANTZITSUEN KATALOGO IREKIA 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko ekosistema ekologikoen lagin esanguratsua biltzen du EAEko 
espazio natural garrantzitsuen Katalogo irekiak, kontserbazio egoera onenean daudenak bereizi 
dira helburu honetarako. 
 
Katalogoak bere baitan jasotzen ditu Bidasoako Padurak eta Terrazak (48. kodea), eta beraz, 
espazio hau aintzat hartu behar dute lurraldearen plangintzak, arloko plangintzak eta udal 
plangintzak, haren balio ekologikoak, kulturalak eta ekonomikoak zaindu ahal izateko. Natur 
Baliabideak Babesteko eta Antolatzeko Plan Bereziak (1994ko uztailaren 29an onartua) 
babestutako eremua da. 
 

4.4.3. EAEKO PAISAIA BEREZIEN ETA APARTEN KATALOGOA. ETA 
PAISAIAREN HITZARMEN EUROPARREAN JASOTAKOA GARATZEKO 
AUKERA AZTERTZEA. 

 
Paisaia berezien eta aparten katalogoak EAEko ageriko arroak bereizten ditu (ikus 9. irudia), 
Irungo Udal Barrutian honako arro hauek bereizten ditu: Irun (268), Malkorra (366), Errotazarko 
(224), Bidasoa (140), Pagogaina (461) y  Endara (216), Aiako Harria (472) eta Errenteria.  (491). 
Bidasoa, Errotazarko, Irun, Orereta, Aiako Harria eta Malkorra arroek oso balio txikia dute 
paisaiaren ikuspegitik begiratuta, Pagogainaren arroak paisaia balio handia du eta Endararen 
arroak, berriz, oso paisaia balio handia du (ikus 10. irudia). 
 
 

 

268 Irun 
366 Malkorra 
224 Errotazarko 
140 Bidasoa 
461 Pagogaina 
216 Endara 
472. Aiako Harria 
491. Errenteria 

9. Irudia. Irungo Udal Barrutiko ageriko arroak. Iturria. EAEko paisaia berezi 
eta aparten katalogoa. Aurreproiektua. 1.1 Mapa Ageriko arroak  

  
10. Irudia. Irungo Udal Barrutiko ageriko arroen paisaien balorazioa. Iturria. 
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EAEko paisaia berezi eta aparten katalogoa. Aurreproiektua. 5.1 
Mapa2. Ageriko arroen paisaiaren balorazioa 

  

 
 
 
 
 
 

 
11. Irudia. Irungo Udal Barrutiko paisaia bereziak eta apartak. Iturria. EAEko 

paisaia berezi eta aparten katalogoa. Aurreproiektua. 6. Mapa. EAEko 
paisaia berezi eta aparten katalogoa. 

 
 
Irungo Udal Barrutian EAEko paisaia berezi eta aparta gisa daude katalogatuta Endara (216) eta 
Pagogainako (461) ageriko arroak. Arro hauek Aiako Harria KBEra biltzen dira, Parke 
Naturalaren mugetan, eta beraz, onartutako Natur Baliabideak antolatzeko Planak eta Erabilera 
eta Kudeaketarako Plan Zuzentzaileak antolatuta daude. Plan nagusiak proposatzen dituen esku 
hartzeek irungo hiri sarea osatzen dute izen bereko arroan. Kalitate oso apaleko paisaia da, 
proposatutako esku hartze batzuen bidez hobetuko dena, batez ere 0-2-01 Geltoki Ingurua 
esparrua berrantolatu eta gero. Horregatik guztiagatik, HAPN guztiz bateragarria da EAEko 
Paisaia berezi eta aparten katalogoarekin. 
 

4.4.4. UHOLDEEN PREBENTZIORAKO PLAN INTEGRALA (GARRAIO ETA HERRI 
LAN SAILA – 1992) ETA EAEKO HIRIGUNEEN UHOLDE ARRISKUAREN 
AZTERLANA 2001 – 2005, INGURUMEN SAILEKO UREN ZUZENDARITZAK 
GARATUA). 

 
3.XX Arriskuak atalean Irungo udal barrutian uholdeak izateko arriskua deskribatzen da, eta 10, 
100 eta 500 urtean uholdeak errepikatzeko arriskua duten eremuen lerroak aurkezten dira Uraren 
Euskal Agentzia – URAk emanak (azken eguneratze data Geoeuskadin 2013/05/24). Lerro 
hauek Eusko Jaurlaritzaren Barne saileko Larrialdiei Aurre egiteko Zuzendaritzaren arriskuen 
maparekin, (2008ko martxoa), Uholdeen Prebentziorako Plan Integrala eta EAEko hiriguneen 
uholde-arriskuaren azterketa (2001 – 2005) jasotzen dituenarekin, alderatu dira, eta egiaztatu 
egiten da uholde-arriskuaren lerroak bat datozela Bidasoa ibairako eta Ibarrola – Artia eta 
Olaberria – Dunboa erreketarako. Aldiz, Jaitzubia eta Ugalde erreken ibarrek uholde-arriskuaren 
orbanak ageri dituzte 100 urtera URAren informazioaren arabera (2013) eta orban horiek berak 
ageri dira 10 urtera ere Eusko Jaurlaritzaren Arriskuen planoan. URA agentziaren informazioa 
2013ko maiatzean eguneratua dagoenez, ontzat hartuko da azken hori. 
 
2011ko abenduaren 13an onartu zen, Ebazpenaren bidez, Uholde Arriskuen Atariko Ebaluazioa 
(UAAE) Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren EAEko autonomia eskumeneko 
esparruan, uholde-arriskuak ebaluatu eta kudeatzeari buruzko Europar Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren 2007ko urriaren 23ko 2007/60/EE Zuzentaraua eta Espainiako ordenamendu 
juridikorako haren egokitzapena, hain zuzen ere, uztailaren 9ko 903/2010 Errege Dekretua 
betetzeko garatua. 
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Aipaturiko dokumentu horren helburua da lurraldean uholdeak izateko arrisku handia duten, edo 
behintzat 2007/60/EE Zuzentarauan adierazitakoaren arabera arrisku hori gertagarria den 
eremuak bereiztea, arrisku handiaren atalaseak finkatu ondoren, Uholde Arrisku Handiko 
Eremuak (UAHE) zein diren jakin ahal izateko. 
 
UAAEaren lehen fase honetan Uholde Arrisku Handiko Eremuak (UAHE) deitutakoak bereizi dira, 
ukituriko Komunitate Autonomoetako Babes Zibileko zerbitzuekin koordinatuta. Irungo udal 
barrutian honako hauek bereizi dira: 
 
� ES018-GIP-4-1: 36,54 ha-ko arrisku eremua da Bidasoa ibaian 1,176 Km-ko zatian, Zaisa 

II poligonotik hasi eta Behobian Santiagoko zubira sartzeko biribilguneraino doana. 
� ESO18-GIP-BID-01: 336,67 ha-ko arrisku eremua da 15,23 Km-ko zatian Jaitzubia, 

Olaberria, Artia eta Bidasoa ibaietan. 
 

3. atalean, Arriskuak atalean, aurkezten da Irungo Udal Barrutian bereizten diren Uholde Arrisku 
Handiko bi Eremuen (UAHE) kartografiaren irudia. 
 
Uholdeak prebenitzeko egungo ikuspegiak, Uholde-arriskuak ebaluatzeko eta kudeatzeko 
2007/60/EE Zuzentarauan eta uztailaren 9ko 903/2010 Errege Dekretuan jasoak, bertara ekarria 
baita, finkamendu berrien segurtasuna bermatuko duten eta egungo finkamenduetako arriskuak 
murriztuko duten irizpideen aplikazioa aurreikusten du, hori guzti hori esku hartze ez egokien 
aurrean azaleko ur-masen baldintza morfologikoak babesteko esparruan.  
 
Arautegi esparru berri honen barruan kokatzen dira Kantauri Ekialdeko Mugape Hidrografikoren 
zati espainiarreko Plan Hidrologikoaren Neurri Programan (ekainaren 7ko 400/2013 Errege 
Dekretuak onartuak) jasotako esku hartzeak. Horien artean aintzat hartzen dira  uholde-arriskuak 
izan ditzaketen eremuetako lurzoruaren erabilera arautzeko edo mugatzeko neurriak, uholdeen 
aurreikuspena eta babes zibila hobetzeko tresnak garatzeko neurriak eta, azkenik, sendotutako 
hirialdeetan  uholdeetatik babesteko egiturazko neurriak. 
 
Azken kontu hau, babesteko egiturazko neurri oso garrantzitsuei dagozkiona, arestian aipatutako 
Plan Hidrologikoaren Arautegiaren dokumentuan ere jasoa da. Honenbestez, 7. Kapituluko 
artikuluetan adierazten da, pertsonak eta ondasunak babesteko egiturazko esku hartzeen 
kasuan, tokian tokiko Uholde-Arriskuak Kudeatzeko Planean zehaztutakoa izango dela aplikatu 
beharreko babes-maila. 
 
Aldatzeko prozesuan dago Ertzei buruzko LAPa, hasiera batean 2007ko abenduaren 10eko 
Aginduaren bidez onartua. Dokumentu berriak aldaketa batzuk ekarri dizkio jatorrizko LAPari, eta 
besteak beste “lurzorua uholde-arriskuaren mailaren arabera erabiltzeko irizpideak” jasotzen ditu.  
 
Balizko arriskuen artean aintzat hartu da HAPNak 10, 100 eta 500 urtean uholdeak errepikatzeko 
arriskua duten eremuei begira proposatutako esparruen arteko elkarreraginaren azterketa. Xede 
horretan Uraren Euskal Agentzia – URAk emandako (azken eguneratze data Geoeuskadin 
2013/05/24) datuak hartu dira erreferentziatzat.  
 
Urdanibia – Zubieta esparruaren (2.1.15) hego-mendebaldea urpean gera litezkeen eremuetan 
dago, Jaitzubia errekak 100 urtean izan ditzakeen uholdeen mende dago. Behin-behineko 
Onarpenerako dokumentuak ez du esparru honetan aurreikusitako hirigintza garapenen 
antolamendu xehea proposatzen, Irun eta Hondarribiaren arteko bateragarritasun planean eta 
dagokion Plan Partzialean edo, hala behar badu, Antolamendu Xehearen Bateragarritasun 
Planean zehaztuko baita hura. Kasu honetan, esparruaren azaleraren zati bat urpean gera 
litezkeen eremuek hartzen badute ere, esparruaren barruko antolamenduaren araberakoak 
izango dira aurreikusitako garapenaren koherentzia eta bateragarritasuna. Esparru honi dagokion 
hirigintza fitxan adierazten da eraikin berriak uholde-arriskutik ihes egiteko moduko kotan egokitu 
beharko direla. Zentzu honetan, lursail honen zati bat 2011ko abenduaren 13an onartutako 
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(EHAA, 2012-1-11) Uholde-arriskuen Atariko Ebaluazioaren dokumentuaren “Uholde-arrisku 
Potentzial Esanguratsuen Eremuan” dago (UPEE kodea: ES018-GIP-BID-01). Nolanahi ere, 
antolamenduak errespetatu egingo ditu lurzoruak uholdearen arrisku-mailaren arabera 
erabiltzeko irizpideak urbanizatu gabeko eremuetan eta 100 urteko itzulera-denborarekin urpean 
geratzen direnetan:  

 
� Hirigintza erabilera guztiak baztertuko dira, ez badira soilik ibaiaren ekosistemari eta bere 

gaitasun hidraulikoari eusteko edo ekosistemaz gozatzeko xedearekin burura eramaten. 
Erriberetan bideratuko diren esku hartzeak dagokion ibai-atalaren egoera ekologiko onari 
eusteko edo egoera hori hobetzeko xedean eramango dira burura. 
� Zerrenda honetan bideratutako azpiegituren luzeranzko trazadurak saihestuko dira, baina 

azpiegitura linealak gurutzatu ahal izango dira eragina gutxienera eramaten baldin bada. 
� Onartu litezke ingurunearekin eta jolas, aisia eta kirol jarduerekin lotutako erabilerak, lur 

eremuan edo erriberetan aldaketak eragiten ez badituzte eta eremu horietan eraikuntzarik 
onartzen ez bada.  

 
Plan Nagusiak egungo GI-636 errepidea bitan banatzea proposatzen du Zubimusuko eta 
Osinbiribileko biribilguneen arteko tartean, egungo plataforma zabalduz eta ibilgailu astunen 
trafikoa AP-8 errepiderantz bideratuz (Santiago Urtizberea 4.2.05). Oro har Bidasoa ibaiaren 
urpean geratu litezkeen eremuetatik kanpora egokitzen da atal honetan egungo bide ardatza. 
Leku jakin batzuetan, egungo bidea 10 urtera berriro ere urpean geratu litezkeen eremuetan 
sartzen da, Zubimusuko biribilgunearen inguruetan, Plaiaundiko biribilgunean, Dunboako 
kanalaren inguruetan, Osinbiribil aldean 500 urtean uholdeak errepikatzeko arriskua duten 
eremuan sartzen da esparrua, eta lursail honen zati bat 2011ko abenduaren 13an onartutako 
(EHAA, 2012-1-11) Uholde-arriskuen Atariko Ebaluazioaren dokumentuaren “Uholde-arrisku 
Potentzial Esanguratsuen Eremuan” dago (UPEE kodea: ES018-GIP-BID-01. Nolanahi ere, Plan 
Nagusiak egun badagoen azpiegitura bat hobetzeko esku hartzeak proposatzen dituenez, 
Osinbiribil eta Behobia arteko tarteari hiri bidearen izaera emanez eta ibilgailu astunen trafikoa 
AP-8 autopistara bideratuta, behin-behinean Onartzeko dokumentuan Iparraldeko saihesbideari 
begira proposatutako esku hartzea “Lurzorua uholde-arriskuaren mailaren arabera erabiltzeko 
Irizpideekin” bat datorrela ulertzen da, nahiz eta 10 urteko itzulera aldian urpean gera litezkeen 
eremuetan urbanizatutako aldeetan azpiegitura linealak gurutzatu ahal izango diren betiere 
eraginak gutxienera eramaten badira.   
 
Plan Nagusiak Blaia esparruan (8.2.05) proposatutako bizileku garapen berriak Aldabe edo Artia 
errekaren uholde-eremuetatik kanpora daude. Hala eta guztiz ere, 10 eta 100 urtean uholdeak 
errepikatzeko arriskua duen eremuan dago esparru honetako hego-mendebaldeko muturra; 
zehazkiago, biribilgune berri bat aurreikusten du Plan Nagusiak esparru honetan, Hegoaldeko 
Ingurabideari begira proposatutako trazaduraren barruan, 10 urteko errepika-denborarekin 
urpean geratu litekeen eremuan. Alde hau 2011ko abenduaren 13an onartutako (EHAA, 2012-1-
11) Uholde-arriskuen Atariko Ebaluazioaren dokumentuaren “Uholde-arrisku Potentzial 
Esanguratsuen Eremuan” dago (UPEE kodea: ES018-GIP-BID-01. “Lurzorua uholde-arriskuaren 
mailaren arabera erabiltzeko Irizpideek” adierazten dute 10 urteko itzulera aldian urpean gera 
litezkeen eremuetan urbanizatutako aldeetan azpiegitura linealak gurutzatu ahal izango direla, 
betiere eraginak gutxienera eramaten baldin badira. 
 
1999ko Plan Nagusiak ‘Lastaola Postetxea’ esparruari (8.3.04) begira aurreikusitako plangintza 
xehean aldaketa bat egitea planteatzen du oraingo Plan Nagusiak. Kasu honetan eta esparru 
honetan aurreikusitako bizileku garapenak Bidasoa ibaiaren 100 urteko errepika-denborako 
uholde-arriskua duten eremuan leudeke, 2011ko abenduaren 13an onartutako (EHAA, 2012-1-
11) Uholde-arriskuen Atariko Ebaluazioaren dokumentuaren “Uholde-arrisku Potentzial 
Esanguratsuen Eremuan” (UPEE kodea: ES018-GIP-BID-01). Lurzorua uholde-arriskuaren 
arabera erabiltzeko irizpideek adierazten dute, partzialki urbanizatutako eremuak direla gogoan 
izanda, sendotutako hiri sareetako okupatu gabeko zirrituetan, izaera bereziz eta interes 
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orokorrari erantzunez, baizik ezingo direla eraikin berriak baimendu; gainera, une oro edukiko da 
kontuan dagoen arrisku egoera, eta nola esku hartzea garatzean hala haien iraunaldian babes-
maila nahikoa izatea bermatuko da. Gainera, haien segurtasuna bermatu behar dela diote 
irizpide horiek inguruko uholde-arriskuak eragin negatiborik izan ez dezan. Eraikinak egokitzeko 
neurriak kontuan edukitzea gomendatzen da. Nolanahi ere, ezinbestekoa da Administrazio 
Hidraulikoaren aldez aurreko baimena, eta haren tramitazioan aurkeztu beharko da azterketa 
hidraulikoa. Plan Nagusiak garapenerako plangintzaren esku (Hiri Antolamendurako Plan 
Berezia) uzten du antolamendu xehea. 
 
Aurreko esparruaren iparraldera eta ekialdera dauden Pausu eta Mendipe esparruak ere 100 
urtean uholdeak errepikatzeko arriskua duten eremuetan daude eta era berean, 2011ko 
abenduaren 13an onartutako (EHAA, 2012-1-11) Uholde-arriskuen Atariko Ebaluazioaren 
dokumentuaren “Uholde-arrisku Potentzial Esanguratsuen Eremuan” (UPEE kodea: ES018-GIP-
BID-01) eremuan. Gainera, Mendipe esparruko atal bat UPEE: ES018-GIP-4-1 Eremura biltzen 
da. Pausun egungo merkataritza gunearen berrantolamendua aurreikusten  da hirugarren 
sektorearen erabilerarako eraikin  berri batez mugaturik. Mendipe esparruaren kasuan, 2007ko 
irailean onartutako Barne Erreformarako Plan Berezian finkatutako antolamendurako irizpide 
orokorrak egiten ditu bere Plan Nagusiak, eta aldatu egiten ditu plangintza xehe honek 
esparruaren mendebaldeari begira ezarririko hirigintza baldintzak. Kasu bietan garapenerako 
plangintzaren esku uzten da antolamendu xehearen zehaztapena. Uholde-arriskuaren araberako 
erabilera irizpideei dagokienez, beste horrenbeste esan liteke Lastaola - Postetxea esparruari 
bagagozkio.  
 
6.2.09 Hegoaldeko Ingurabidea eta lotura esparruak bat egiten du Erribera aldean Olaberria 
errekaren eskuinaldeko ertzarekin, eta beraz, 10, 100 eta 500 urtean uholdeak errepikatzeko 
arriskua duten eremuetako lerroen esparruan dago. Hala eta guztiz ere, trazadura esparruaren 
erdialdetik bideratzea aurreikusten da, oro har lerro guztiak errespetatuz, leku jakin batzuetan 
500 urteko lerroa ukituko lukeen arren. Lurzorua uholde-arriskuen arabera erabiltzeko irizpideei 
dagokienez, esku hartze hau bat dator irizpide horiekin, 100 eta 500 urtean uholdeak 
errepikatzeko arriskua duten eremuetarako ez baitira azpiegitura linealentzako baldintzatzaileak 
ezartzen.   
 
Korrokoitz (5.3.13) eta Papinea (5.3.14) esparruak Olaberria errekaren urek 100 urteko errepika 
denborarekin urpean uzteko arriskua duten eremuetan daude. Uholde-arriskuaren araberako 
erabilera irizpideei dagokienez, beste horrenbeste esan liteke 100 urtean uholdeak errepikatzeko 
arriskua duten eremuei dagokienez, baita Lastaola – Postetxea esparruari dagokionez ere.   
 
Aipatutako esparru guztiak garatzeko plangintzan kontuan edukiko dira eremu hauetako uholde-
arriskuak, eta beharrezko irizten denean, azterketa hidrauliko xeheak egin beharko dira. 
 
Papinea esparruaren fitxan kontuan hartzen da esparrua lur eremu ia guztiz horizontalean 
dagoela, itsas mailatik gora + 3,50 metroko kotan, urpean geratzeko arrisku-kotatik (+ 4,50) 
metro bete beherago, Kanalaren ertzeko egungo ibilbidearen kota berean, “Dunboako kanalaren 
ertzak Altzukaitz-Santiago 2. faseko atalean" urbanizatzeko obra proiektuan (1996ko ekainaren 
19an onartua) zehaztu bezala. Zentzu honetan, ibilbide osora emendatu zuen indarrean den Plan 
Nagusiak aipatu kota mugatzailea, eta apur batean goratu zuen bizileku lursailetarako sarbideen 
kota. Hala eta guztiz ere, esparru honen atal bat 2011ko abenduaren 13an onartutako (EHAA, 
2012-1-11) Uholde-arriskuen Atariko Ebaluazioaren dokumentuaren “Uholde-arrisku Potentzial 
Esanguratsuen Eremuan” (UPEE kodea: ES018-GIP-BID-01) eremura biltzen da. 
 
1999ko HAPNak definitu eta une honetan gauzatzen ari diren esparruei dagokienez 500 urtean 
uholdeak errepikatzeko arriskua duten eremuetan daude Osinbiribil (7.1.01.) esparrua, Bidasoa 
ibaiaren ezkerraldean, Porcelanas Bidasoa (1. 3. 01) esparrua, Ugalde errekaren ezkerraldean 
eta Iparralde - Gal (4. 2. 03) esparrua, Bidasoa ibaiaren ezkerraldean. Azken bi hauek, gainera, 
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100 urtean eta puntualki 10 urtean uholdeak errepikatzeko arriskua duten aldeak dituzte. Arbes 
(7.2.04) esparrua Ibarrola edo Artia errekaren uholde-arriskuko eremuetan dago, 100 urtean 
uholdeak errepikatzeko arriskua duten eremuetan.      
Plan Nagusiak hirigunetik gertu parke handi bat egitea proposatzen du Osinbiribilen. Une 
honetan urbanizaturik ez dauden eta 100 eta 500 urtean uholdeak errepikatzeko arriskua duten 
eremuak erabiltzeko irizpideak dira ‘berez urpean gera litekeen baldintzarekin bateragarri diren 
erabilerak onartzea, nahiz eta hirigintza jarduera berriak baimendu ahal izango diren beste 
lurzorurik ez dagoela behar bezala justifikatzen baldin bada’. Testuinguru honetan, bat dator eta 
bateragarria da “Lurzorua uholde-arriskuaren mailaren arabera erabiltzeko Irizpideekin” esparru 
hau Sistema Orokorreko Espazio Libreetara biltzea. Era berean, esparru bonen atal handi bat 
dago 2011ko abenduaren 13an onartutako (EHAA, 2012-1-11) Uholde-arriskuen Atariko 
Ebaluazioaren dokumentuaren “Uholde-arrisku Potentzial Esanguratsuen Eremuan” (UPEE 
kodea: ES018-GIP-BID-01) eremuan. Zentzu honetan, URAk itsas mailatik gorako 4,10 metroko 
kota onartzen du etorkizuneko lursailak antolatzeko garaian eta uholdeak saihestearren, 
bestelako kotaren bat justifikatuko lukeen azterketa hidrauliko bat egiten ez den artean. 
 
Arbes (7.2.04) esparruari dagokionez, 100 urtean uholdeak errepikatzeko arriskua duen eremuan 
dagoela esan behar da. Ibilgua babesten duen sistema orokorreko espazio libreen bidez 
antolatzen da esparrua, sistema horrexek mugatuko du esparrua, eta hegoaldera AP-8 
autopistako ezpondak biltzen dira bideen sistema orokorrera. Esparruaren gainerakoa 
ekipamendu komunitario gisa antolatzen da, kirol ekipamendu gisa zehazki. Aurreikusitako esku 
hartzeak bat datoz ‘lurzorua uholde arrisku-mailaren arabera erabiltzeko Irizpideekin', alde hauek 
oso egokiak izan baitaitezke eraikin instalaziorik behar ez duten aisialdi eta kiroletarako, bertako 
balio naturalak nabarmenduko dituzten berdeguneak izateko, alde hau osoa zaintzeko eta 
azpiegitura linealak egokitzeko. Nolanahi ere, larrialdi, ohartarazpen eta ebakuaziorako 
prozedura egokiak eduki behar dira. Alde hauetan dauden eraikin bakanak salbuespen izan 
behar dute beti, eraikin historikoak eta behar bezala justifikaturik beste inon egokitu ezin 
litezkeen azpiegiturak baizik ez dira egongo. Inolaz ere ez da onartuko ubideratze berririk alde 
honetako uholde-arriskuak arintzeko xedearekin. Kontuan eduki behar da esparru honetako atal 
bat 2011ko abenduaren 13an onartutako (EHAA, 2012-1-11) Uholde-arriskuen Atariko 
Ebaluazioaren dokumentuaren “Uholde-arrisku Potentzial Esanguratsuen Eremuan” (UPEE 
kodea: ES018-GIP-BID-01) eremuan. Zentzu honetan, URA bat etorri zen Plan Nagusiak Arbes 
esparruari begira proposatutako Elementuen Aldaketarekin, eta itsas mailatik gorako 7,82 
metroko kota finkatu zuen etorkizuneko lursailak antolatzeko garaian eta uholdeak saihestearren, 
bestelako kotaren bat justifikatuko lukeen azterketa hidrauliko bat egiten ez den artean. 
 
100 eta 500 urtean uholdeak errepikatzeko arriskua duten eremuak hartzen ditu Porcelanas 
Bidasoa esparruak, baina ez da Uholde-arrisku Potentzial Esanguratsuen Eremuan (UPEE) 
sartzen. Lurzorua uholde-arriskuaren arabera erabiltzeko irizpideek adierazten dute, partzialki 
urbanizatutako eremuak direla gogoan izanda, sendotutako hiri sareetako okupatu gabeko 
zirrituetan, izaera bereziz eta interes orokorrari erantzunez, baizik ezingo direla eraikin berriak 
baimendu; gainera, une oro edukiko da kontuan dagoen arrisku egoera, eta nola esku hartzea 
garatzean hala haien iraunaldian babes-maila nahikoa izatea bermatuko da. Eraikinak egiteko 
neurriak kontuan edukitzea gomendatzen da. Nolanahi ere, ezinbestekoa da Administrazio 
Hidraulikoaren aldez aurreko baimena, eta haren tramitazioan aurkeztu beharko da azterketa 
hidraulikoa. Esparru honetako hirigintza garapenak aukera ematen du bizileku alde bat 
antolatzeko, eta horretarako Plan Nagusi honetan jasotzen dira 2010eko irailaren 29an betikoz 
onartutako Hiri Antolamendurako Plan Bereziak eta haren Aldaketa puntualak, 2012ko uztailaren 
25ean betiko onartuak, finkatutako antolamendu irizpideak. Porcelanas Bidasoa (1.3.01) 
esparruko hirigintza fitxak adierazten du antolamenduak errespetatu egingo dituela jabari publiko 
hidraulikoaren eta haien zortasunen gaineko balizko eraginak eta zaintza lanak Ugalde errekan, 
Jaitzubia ibaiaren adarrean. Hortaz, babesteko neurriak edo, hala badagokio, egun esparrua 
mugatzen duen errekaren ibilgua eta erribera lehengoratzeko neurriak hartu beharko dira. 
Bestalde, eraikin berriek 500 urtean uholdeak errepikatzeko arriskua duten eremuaren kotatik 
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gora egokituko dira uholdeak saihestearren (itsas mailatik gora 24,65 m-ko kota ezarri du URAk 
esparru honetan). 
 
100 eta 500 urtean uholdeak errepikatzeko arriskua duten eremuak hartzen ditu Iparralde – Gal 
(4.2.03) esparruaren zati handi batek, eta 2011ko abenduaren 13an onartutako (EHAA, 2012-1-
11) Uholde-arriskuen Atariko Ebaluazioaren dokumentuaren “Uholde-arrisku Potentzial 
Esanguratsuen Eremuan” (UPEE kodea: ES018-GIP-BID-01) eremuan dago. Zentzu honetan, 
URAk itsas mailatik gorako 4,10 metroko kota onartzen du etorkizuneko lursailak antolatzeko 
garaian eta uholdeak saihestearren, bestelako kotaren bat justifikatuko lukeen azterketa 
hidrauliko bat egiten ez den artean. Esparru honetako hirigintza garapenak aukera ematen du 
bizileku alde bat eta hirugarren sektorearen erabilerarako eta ekipamenduetarako alde bat 
antolatzeko, eta horretarako Plan Nagusi honetan jasotzen dira 2012ko apirilaren 4an betikoz 
onartutako “Iparralde-Gal esparruko Plan Nagusiaren Elementuak Aldatzeko” espedientean 
finkatutako antolamendurako irizpideak, helburuak eta soluzioak. Lurzoruak uholde-arriskuen 
arabera erabiltzeko irizpideei dagokienez, Porcelanas Bidasoa esparruari begira adierazitako 
berberak adieraz litezke. 
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4.4.5. EUSKAL AUTONOMI ERKIDEGOKO KORRIDORE EKOLOGIKOEN SAREA 
 
Bakartzeko joera izan eta populazio eskaseko basa espezieak dauzkaten natur espazioen arteko 
lotura funtzionala kontserbatzeko eta lehengoratzeko beharrari erantzuten dio EAEn Korridore 
Ekologikoen Sare bat garatzeko proiektuak, hau da, babestutako espazio naturalen arteko 
konektibitatea eta lurralde integrazioa hobetzea bila du eremu hauetako ondare biotikoa bermatu 
ahal izateko. Xede horretan finkatzen da Natura 2000 Sareko espazioen arteko eta eskualde 
mailako habitataren etenaren aurrean zaurgarria den faunaren mugikortasuna ahalbidetzeko 
Korridore Ekologikoen eskualdeko Sarea, eta Korridoreen Sarea osatzen duten elementuak 
erabiltzeko erregimena eta haiek kudeatzeko neurriak proposatzen dira, korridoreak eskain 
dezakeen lurralde-iragazkortasuna lehengoratzeko eta kontserbatu ahal izateko. 
 
R21 (Aiako Harria – Jaizkibel) lotura-korridoreak lotuta daude Jaizkibelgo eta Aiako Harriko 
espazioen nukleoak. Bestalde, lotura intereseko erreka ataltzat hartua da Mokozorrotz errekaren 
goi aldea, Zumarretako zokotik Mokozorrozko meategietaraino. 
 
12. irudian ikus daitekeenez, R21 lotura-korridoreak hein batean bat egiten du 1.1.10 Araso 
Iparraldearen Luzapena esparruko plangintzaren araberako eremuarekin.  
 
Plan Nagusiak esparru honetan luzatzen den ‘korridore ekologikoaren eraginpeko Eremu’ baten 
proposamena egiten du, baina haren mugak ez datoz bat 'EAEko Korridore Ekologikoen Sareak' 
egiten duen proposamenarekin. HAPNak 'korridore ekologikoaren eraginpeko Eremu' honen 
mugaraino eraman du Araso Iparraldearen Luzapenaren esparruko urbanizazio lerroa, eta 
horretarako sektorearen mendebaldeko herena Sistema Orokorreko Espazio Libreetarako bereizi 
du (8 ha). Plan Nagusian jasotako korridorearen proposamenak egun geldoen betegarri batek 
okupatutako lursaila aintzat hartu eta berau ezinbestean berreskuratzea agintzen du sektore hau 
garatuko bada. Korridore ekologikoaren bihotzean dagoen eremu hondatu hau berreskuratuta, 
nabarmen hobetuko da haren funtzionaltasuna.  
 
Aipatu Espazio Librearen erreserbak, oztoporik gabeko lurzoru librearen erreserbak, eutsi egiten 
dio korridore honek egun eskain dezakeen funtzionaltasunari. Nolanahi ere, alde biak lotzeko 
korridorearen egiteko ekologikoa egun benetan arriskuan dagoela esan beharra dago, AP-8 
autopistak eta GI-636 errepideak, esate baterako, alderik alde igarotzen baitute korridore hori. 
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 6. Irudia. Jaizkibel – Aiako Harria lotzeko korridorea. Iturria. Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen 
Kartografia. Ekolur SLLL elkarteak egina 
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4.5. HELBURUEN IDENTIFIKAZIOA ETA INGURUMEN IZAERAKO KONPROMISOAK 
 
Hirigintza plangintzarako iraunkortasun irizpide batzuk daude nazioartean ezagutuak, eta horiek 
aintzat hartu beharko lirateke HAPNa erredaktatzeko orduan. EAEn Garapen Iraunkorraren 
Euskal Estrategia 2002-2020 dokumentuan jasoak daude irizpide hauek. Bere garaian eta 
Estrategia horrek babesturik, aurreneko Ingurumen Esparru Programa 2002-2006 onartu zen. 
Orain gutxi EAEko bigarren Ingurumen Esparru Programa 2007-2010 onartu da “geroa 
diseinatzen”. 
  
Garapen Iraunkorraren Euskal Estrategiaren 4. helburua honakoa da: “lurraldeen arteko oreka 
eta mugikortasuna: ikuspegi bateratua”. Honako hauek dira bigarren ingurumen esparru 
programan helburu honen baitan planteatzen diren xedeak: 
 

• 8. helburu estrategikoa: mugikortasuna kudeatzeko eredu berri baterantz. Sendotutako 
hiriaren berritzea eta birgaitzea sustatu, hiri eremuetako diseinu erakargarriaren eta bizi 
kalitatearen hobekuntza sustatu, hirigintza plangintza lurraldea antolatzeko tresnetan 
aurreikusitako helburuetara eta iraunkortasun irizpideetara egokitu.  

• 9. helburu estrategikoa: erabilera eta jardueren (egoitzak, ekonomia jarduerak eta 
aisialdikoak) garapen iraunkorra ahalbidetuko duen irisgarritasuna lortu. Besteak beste, 
murriztu egin behar dira mugikortasun beharrak, ez dira motordunen eskaeraren 
emendatzea ekar ditzaketen jarduerak eta hirigintza erabilerak sustatu behar.  

 
Urbanizazio proiektuei begira, honako helburu hauek aintzat hartu behar dira; 
• 2. helburua, “Natur baliabideen eta hondakinen kudeaketa arduratsua”: natur baliabideen 

kontsumo arduratsua, energia kontsumo eta ekoizpen iraunkorra sustatu, hondakinak 
murriztu eta tratatu gabeko isuriak ezerezean utzi. 

• 5. helburua, “Klima aldaketan eragiten dutenak mugatu”: berotegi efektuko gasen isuriak 
mugatu eta klima aldaketari egokitu.  

 
Seigarren helburuak ingurumena babesteko eta arautzeko irizpideak bateratzea eta egokitzea 
ditu xede, hau da, ingurumenaren antolamendua egokitzen amaitzea du xede hiria bere 
lurraldean egokiro txertatzeko. Hartara, aintzat hartu ditu Plan Nagusiak EAEko Ingurumeneko 
Esparru Programaren (2007-2010) araberako ingurumen irizpide estrategikoak, baita Agenda 
21ean finkatutako Iraunkortasun irizpideak haren eskumenekoak diren alderdietan, eta egokiro 
bete ditu ingurumen izaerako xedapenak. Agenda 21en Ekintza Planean finkatutako ardatz 
estrategikoek zehaztu dituzte Plan Nagusia egiteko irizpideak. Lau gai handiren inguruan 
antolatu dira ardatz estrategiko hauek: gizarte garapena eta bizi kalitatea; mugikortasuna eta 
garraioa; lurralde antolamendua eta ingurumena; ingurumen bektoreak.  
 
Planteatutako proposamen guztiek erantzuten diete, besteak beste, ingurumenean ondorio 
esanguratsuak izan ditzaketen jarduerekin loturiko ingurumen irizpide estrategikoei. Azken 
buruan, teknikoki eta ingurumenaren ikuspuntutik bideragarriak dira HAPNak onartutako 
proposamenak, garapenerako egiazko eskaeretara egokitzen dira, aintzat hartzen dituzte 
adierazitako ingurumen irizpideak, eta kontuan hartzen dituzte Irungo udal barrutian bereizten 
diren ingurumen kontuak, betiere haiekin lotutako legeriarekin bateragarriak direla (Ikus Planaren 
Helburuak. 3.2. atala). 
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5. HAPNak UKITUTAKO ESPARRUAREN AZTERKETA, DIAGNOSTIKOA ETA 
INGURUMEN BALORAZIOA 

 
Lehen Diagnostikoak bere baitara biltzen du, 3. kapituluan, Irungo HAPNak ukitutako 
esparruaren deskripzio xehe-xehea. Harekin batera, informazio kartografikoa. IIT honen atal 
honetan labur-labur eskaintzen da informazio hori, eta zabalago garatzen dira Lehen 
Diagnostikoan aztertu ez diren alderdi berriak edo interesgarri iritzitakoak. Azterketa eta 
diagnostiko lanak egiteko orduan informazio iturriak kontsultatu eta landa-lan zehatzak egin dira. 
 
5.1. KOKAPEN FISIKOA 

5.1.1. KOKALEKUA 
 
Irungo udal barrutia Gipuzkoaren ekialdean dago, Frantziaren mugan. Era berean, Lesaka 
(Nafarroa), Oiartzun, Lezo eta Hondarribia (Gipuzkoa) herriekin egiten du muga. 4.193,3 
hektareako azalera du. 

5.1.2. KLIMA 
 
Alde honetako klima ozeanikoa da eta prezipitazio ugari izaten dira modu homogeneoan 
zabalduak urteko zikloan zehar. Urteko batez besteko prezipitazioak 2.000 mm-koak dira (1.700 
mm gutxienez eta  3.000 mm gehienez), eta udazkena eta negua izaten dira euritsuenak. 
Tenperatura, berriz, gehienez 20,1º C izaten dira uztailean eta abuztuan, eta gutxienez 8º C 
abenduan, eta urteko batez bestekoa 14º C-koa da horrenbestez. 

5.1.3. OROGRAFIA ETA ALDAPAK 
 
Irungo udalerriak iparraldetik hegoaldera goratzen den erliebea du. Kota baxuenak padura 
aldean eta Bidasoa ibaiaren inguruetan kokatzen dira (0 m), eta kota horiek gorantz egiten dute 
hegoaldera, aldapa leuneko (% 5-30) muinoez osatutako erliebea eratuz. Aiako Harria aldera 
hurbildu ahala aldapak pikoagoak dira, eta Aiako Harrian erregistratzen dira kota gorenak (811 
m) eta % 50etik gorako aldapak. 
 
Hiri eremuaren barnean aldapa gehienak % 0-10 bitartekoak dira, baina hiriaren inguruko toki 
batzuetan % 20ko aldapak erregistratzen dira halaber. 
5.1.4. GEOLOGIA ETA GEOMORFOLOGIA 
 
Donostiako Unitatean dago Irun, Euskal Autonomi Erkidegoko Mapa Geologikoaren arabera 
(EVE). Litologiari dagokionean, eremuan hainbat material aurki daitezke segidan iparraldetik 
hegoaldera. Kuaternarioko alubioizko deposituetan oinarritzen dira paduren eremua eta Bidasoa 
ibaiaren bokalea, eta Goi Kretazikoko (Kareharrizko Flysch-a) eta Behe Kretazikoko (hareharriak 
eta lutitak) materialak daude bertan. Gero Goi Paleozoikoko materialak ageri dira (Bortzirietako 
Fazies Paleozoikoa), arbelak batik bat, eta Aiako Harriko Granitozko Stock-a jarraian. 
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5.2. NATUR BALIABIDEEN APROBETXAMENDUA 

5.2.1. ZORUAREN ERABILERAK 
 
Irungo zoruaren egungo erabilera nagusiak nekazaritza-baso erabilerari, azpiegitura erabilerari 
eta hiri erabilerari emanak daude. Eustatek emandako datuen arabera, 2009an 140 ustiategi 
zeuden erroldaturik Irungo udalerrian, 1.190 ha guztira, horietatik 184 abelburuekin (970 ha) eta 
27 abelbururik gabe (120 ha). Erabilitako nekazaritza azalerari dagokionean (ENA), 789 ha izan 
dira, 140 ustiategirekin guztira. 
 
2005eko basoen inbentarioaren arabera, baso erabilera eta larreen erabilera (% 25) dira Irungo 
erabilera nagusiak. Baso erabileraren baitan, nola koniferoek hala hostozabalek 1.000 ha inguru 
hartzen dituzte.+36+6. 
 
Honako hau izango litzateke 2005. urteari dagokion zoruaren erabileren banaketa: 
 

Zoruaren erabileren banaketa (Ha). 2005 
Elkorra Larreak Soroak Lahardiak Basoa Zuhaiztiak Nekazaritza Guztira 
885 755 92 279 972 1.154 47 4.184 

 
 
Zuhaiztiak dituen baso azaleraren banaketa erakusten du ondoko taulak, espezieen arabera: 
 

Zuhaiztiak dituen base azalera espezieen arabera (Ha). 1996 
Baso 

Atlantikoa 
Haritzak Pagoak Pinu 

radiata 
Beste 

koniferoak 
Beste 

hostozabalak 
Konifero 
guztiak 

Hostozabal 
guztiak 

Espezie 
guztiak 

629 328 36 523 206 402 729 1.395 2.124 
 

5.2.2. ZORUEN GAITASUN AGROLOGIKOA 
 
Gipuzkoako Mota Agrologikoen Mapan (GFA, 1998) jasotzen denaren arabera, honako zoru 
mota hauek ditu Irungo udalerriak: 
 
� Padurako eremuek, Plaiaundi, Osinbiribil edo Zaisa eremuek, eta Bidasoa ibaiaren 

inguruko eremuek, esate baterako, II motako zoruak dituzte, oso gaitasun agrologiko 
handiko zoruak. Era horretako zoruek azalera txikia hartzen dute udalerrian. 
� Udalerriaren iparraldeko erdia, hiri eremua dagoen lekua, hain zuzen ere, oso balio 

agrologiko txikia edo batere ez duten zoruetan oinarritua dago, eremu horren hegoaldean 
lursail batzuk badira ere III eta IV motakoak, gaitasun agrologiko handia dutenak. 
� Udalerriaren hegoaldeko erdiaren gehiena, berriz, VII motako zoruen gainean oinarritua 

dago. Murrizketa handiak dituzten lurrak dira eta horrek soilik baso aprobetxamendua 
izatera mugatzen ditu. 
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5.3.  HIDROLOGIA 

5.3.1. AZALEKO URAK 
 
Irungo udalerriaren parterik handiena Bidasoa ibaiaren Hidrologia Unitatera biltzen da, eta 
azalera txiki bat Oiartzun ibaiaren HUra. Irunen dago Bidasoa ibaiaren ardatz nagusiaren azken 
atala, nazioarteko uren zati bat da Frantziarekin muga egiten duena. Era berean, honako adar 
hauek bereizten dira haren ezkerraldetik: Endara (Gipuzkoa eta Nafarroa arteko muga), Ibarrola-
Artia, Olaberria eta Jaitzubia. 
 
Bada Irungo udal barrutiaren gainazaleko hidrografia sareko puntu zenbaitetan ekologiaren 
egoerari buruzko informazioa2. Ibaiei dagokienez, kontrolatzeko puntu bi daude. 2006. urteko 
emaitzak honako taula honetan laburbiltzen dira: 
 
Ibaia Bidasoa Jaitzubia 
Geltokia BI-555 (Endarlatsa) BIJA-050 (Urdanibia) 

2006 2011 2006 2011 Ekologia Egoera Ona Ona Txarra Onargarria 
 
2006 eta 2011 bitartean hobekuntza handia nabari da Jaitzubia ibaiaren kalitate biologikoan. 
 
Trantsiziozko urei dagokienez (estuarioak), Irungo udal barrutian egokitutako kontrol puntu 2k 
eskainitako datuak ditugu. Honatx 2007ko kanpainaren datuak: 
  
Ibaia Bidasoa Bidasoa 
Geltokia E-BI5 (Behobia) E-BI10 (Amute) 

2006 2011 2006 2011 Ekologia Egoera Onargarria Ona Onargarria Onargarria 
 
Bidasoa ibaiaren egoera ekologikoa hobetu egin da Behobian 2006tik 2011ra. 
 
Muga Hidrografikoak 
 
Irungo gainazaleko urak Muga Hidrografiko bitara mugatzen dira: 
 
• Ipar Arroen Muga III. Erakunde eskuduna: Kantauri aldeko Hidrografia Konfederazioa, 

Ingurumen Ministerioaren mendekoa (Bidasoa ibaiaren HUn, Endararen azpi-arroan). 
• EAEko Barne Arroen Muga Hidrografikoa. Erakunde eskuduna: Eusko Jaurlaritza 

(gainerakoa Bidasoa ibaiaren HUn eta Oiartzun ibaiaren HUn). 
 

                                            
2 EAEko ibaien ekologia egoeraren gaineko jarraipen sareak eta EAEko kostaldeko eta trantsiziozko uren gaineko jarraipen sareak, 
EJ 2005 
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Ur-masak: presioak, inpaktua eta arriskua 
 
UEZ garatzeko lanek ur-masak mugatzeko eta bereizteko lehen proposamenak eta haietako 
bakoitzaren presio eta inpaktuen azterketa egiten dute. Ondoko taula honetan adierazten dira 
emaitza garrantzitsuenak: 
 

Ur-masaren 
identifikazioa Kokalekua Mota 

Presio 
orokorraren 
maila 

Inpaktua 
UEZ helburuak 
ez betetzeko 
arriskua 

Endara-A Ipar III Ibaia. 
Naturala 

Ez 
esanguratsua 

Inpakturik ez Arriskurik ez 

Jaitzubia-A Barrukoak Ibaia. 
Naturala 

Neurritsua Egiaztaturik Handia 

Bidasoa Barrukoak Trantsizioa. 
Naturala 

Handia Litekeena Ertaina 

 

5.3.2.  LURPEKO URAK 
 
Irungo udal barrutian ez dago lurpeko formazio garrantzitsurik, Lastaola aldeko Bidasoako 
akuifero Kuaternarioa alde batera uzten badugu. Gainerakoa iragazkortasun maila apaleko 
formazioak dira, akuifero garrantzitsuak sortzen ez dituztenak. Hurbilen dagoen unitate 
hidrogeologikoa Jaizkibelekoa da eta udalerriaren ipar-mendebaldean dago. 
 
Irungo udal barrutian lurpeko uren lau masa bereizten dira: 
 

• Aiako Harria, paleozoikoa eta granitoideak unitate hidrogeologikoari dagokiona. 
• Bortzirietako mendigune paleozoikoak, paleozoikoa eta granitoideak unitate 

hidrogeologikoari dagokiona. 
• Oiartzun, ipar antiklinorio unitate hidrogeologikoari dagokiona. 
• Zumaia Irun, goi kretazikoko kostaldea unitate hidrogeologikoari dagokiona. 
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7. Irudia. Lurpeko ur-masak. Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Kartografia. Ekolur. Geuk 

egina. 
 
Akuiferoen kutsatzeko arriskuari dagokionean ikus 3. atala. Arriskuak. 
 

5.3.3. UR BILTZEAK 
 
Bidasoa Beherea eskualdeko Irun eta Hondarribiko udal barrutiek osatzen dute Txingudiko 
Sistema. Sistema hau, nagusiki, Nafarroako Foru Komunitatean kokatutako Endara errekaren 
burualdean dagoen San Anton urtegiko uraz hornitzen da. Nahikoa ez denez eta erabateko 
bermea eskaintzen ez duenez, horniduraren parte bat Jaizkibelgo iturburuetatik ere iristen da, 
Hondarribitik. Txingudiko Sistemaren EUTG, Elordi izenekoa, Irunen dago. Atalerrekako HUA 
Jaizkibel mendiaren iparraldeko isurialdean dago, Hondarribian 
 
Gainazaleko urak biltzeko Eremu Babestuen Erregistroak (UEZren 5. eta 6. artikuluei buruzko 
txostena, Euskadiko Barneko Arroak) ura biltzeko 4 puntu identifikatzen ditu Irungo udal 
barrutian. Haietatik 3 Jaitzubiako sistemari dagozkio (1.98 l/s-ko), eta toki erakunde hau ez da 
Txingudiko sistemara biltzen. Bestea Lastaolako zundaketari dagokio, Bidasoako akuifero 
alubialean, gaur egun ez dago jardunean, baina etorkizunean Txingudiko sistema indartzeko 
erabiltzea aurreikusia dago. 
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Ura biltzeko leku nagusiak Irunen 
Koordenatuak Izena 
X y 

Sistema Mota Emaria 
(m3/eguneko) 

1 597.044 4.796.772 Jaitzubia 
2 596.708 4.796.584 Jaitzubia Jaitzubia  

 3 596.524 4.796.484 Jaitzubia 
Hornidura herri mailan 
(gainazaleko hartunea) 171 

Lastaola 602.323 4.797.558 Txingudi Mugaz gaindiko hornidura 
(zundaketa, 8 putzu, alubioizko 

terraza) 

- 

 

 
8. Irudia. Gainazalean ura biltzeko Eremu Babestuen Erregistroa (UEZren 5. eta 6. artikuluen 

inguruko Txostena, EAEko Barne Arroak). Lurpeko ur-masak. Iturria: Eusko Jaurlaritzaren 
Ingurumen Kartografia. Ekolur. Geuk egina. 



85 

5.4. BIOANIZTASUNA   

5.4.1. LANDAREDIA 
 
Izan daitekeen landaredia 
 
Irungo landaredia potentziala batez ere hostozabalen basoek osatuta egongo litzateke: 
haltzadiak, hariztiak – baso mistoak, ameztiak eta pagadiak. Eremu beherenetan padura eta 
hezeguneek berezko dituzten landare guneak egongo lirateke. Aiako Harriko leku jakin 
batzuetan harri silizeoen azaleramenduei lotutako landare guneak lirateke nagusi. 
 
Egungo landaredia 
 
Honako hauek dira Irungo udalerrian gaur egun nagusi diren landare unitateak, landarediaren 
mapan oinarrituta kalkulatuak: 
 

Landaredia unitatea 
Azalera Irungo 
udalerrian 
(Hektareak) 

Unitate bakoitzaren % 
nagusi den 

landarediarekiko 
Baso azidofiloa, Quercus robur nagusi 926,374 29,431 
Larreak eta soroak 669,362 21,266 
Pinus radiata sailak 409,259 13,002 
Atlantiko aldeko txilarra, Ulex sp. nagusi 288,681 9,171 
Quercus rubra sailak 241,005 7,657 
Konifera sailak, P. radiata izan ezik 165,653 5,263 
Hostozabalen sailak, Q.rubra izan ezik 101,455 3,223 
Hostozabalen baso gazte berezkoak  56,939 1,809 
Baratzeak eta haztegiak  67,633 2,149 
Deschampsia flexuosak osatutako larre silizikolak 41,306 1,312 
Atlantiko aldeko eta azpi-Atlantiko aldeko iratze 
lekuak, muinotarrak  

40,731 
1,294 

Atlantiko aldeko pagadi azidofiloa  24,351 0,774 
Fruta arbolen sailak  20,919 0,665 
Hostozabalen eta koniferen bitariko sailak  18,034 0,573 
Phragmithes motako lezkadiak 16,355 0,520 
Bertako espezieek osatutako landare hesiak  12,343 0,392 
Erriberako haltzadi eurosiberiarra  8,283 0,263 
Amezti eurosiberiarra 7,654 0,243 
Beste sail batzuk (Eucaliptos sp. Robinia 
pseudoacacia) 

6,932 
0,220 

Erribera ondokoak ez diren haltzadiak 6,634 0,211 
Baccharis halimifolia sailak 5,316 0,169 
Ur eta lokazti ondoko sahastiak  4,159 0,132 
Harri silizeoetako landaredia  3,776 0,120 
Zohikaztegi azidofiloak-esfagnalak 1,848 0,059 
Urkidiak 1,419 0,045 
Atlantiko aldeko sasitza kalkikolak  0,626 0,020 
Typha spp. motako lezkadiak 0,545 0,017 
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Aipatzekoak dira: 
 
� Baso azidofiloek, Quercus robur nagusi dela, 926 hektareako azalera hartzen dute, oso 

azalera txikia izan lezaketen eremuarekin alderatzen badugu, baina hala ere udal barrutiko 
egungo azaleraren % 30 osatzen dute. Aipatzekoak dira Endara errekaren eta haren 
adarren ertzeko zuhaiztiak, Urdanibiako zuhaiztiak, Egitxiki inguruan dauden hariztiak, San 
Martzial eta Meaka arteko eremua, Billineko Soroa edo Munogaina, udal barrutian zehar 
sakabanaturik dauden orban txikiez gainera. 

� Hostozabalen baso naturalak (baso misto hosto-erorkorra), Enbido mendiko ur-jauziaren 
sakanean daudenak, Pagogainaren mazelak eta Endara erreka.  

� Haltzadi kantauriarra, haren hedadura murriztu egin da errepideek edo laborantza lanek 
erriberak hartu dituztelako. Unitate honen adibideak badira Urdanibia aldean, 
Mokozorrotzen eta Bidasoako zenbait lekutan. 

� Padurako landarediak eta lezkadiek atzerapen handia izan dute hirigintza jarduerek suntsitu 
eta okupatu izanagatik. Padurako landareen aztarnak kontserbatu dira Bidasoako 
uharteetan (Galera, Santiagoaurrea eta Hirukanale), Bidasoaren erriberako hainbat lekutan 
eta Plaiaundin, lehengoratku berri izan delako.  

 
Zoruaren erabilerak 
 
Landareen eta zoruaren erabileren mapa osatu da, eta zerrendara jasotako barruti guztiak 7 
kategoriatara bildu dira. Ondoko taula honetan labur-labur azaltzen dira Irungo udal barrutian 
hartzen duten azaleraren portzentajeak: 
 

Erabilera unitatea Udalerriaren azaleraren 
% 

Berezko baso hosto-erorkorrak  25,35 
Padura eta hezeguneetako landaredia 0,49 
Lahardiak 8,19 
Baso sailak 26,49 
Larreak eta soroak 18,19 
Lur landuak 2,15 
Hiriguneak, komunikabideak, zabortegiak... 19,13 

 
Espezie exotikoen baso sailek eta zuhaizti hosto-erorkorrek hartzen dute udalerriko guztizko 
azaleraren erdia baino gehiago. Hiri eremuek eta larreek eta soroek ere unitate handiak hartzen 
dituzte, % 20 inguru okupatzen baitu horietako bakoitzak. Lau unitate horiek hartzen dute Irungo 
udal barrutiko azaleraren % 90. 
 
Zenbakien ikuspegitik begiratuta haren azalerak oso garrantzi txikia badu ere, garrantzi ekologiko 
izugarria du padurako eta hezeguneetako landarediak. 
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5.4.2. GARRANTZI KOMUNITARIOKO HABITATA 
 
Eusko Jaurlaritzaren garrantzi komunitarioko habitaten kartografiaren arabera, honako habitat 
hauek daude Irungo Udal Barrutian: 
 
 
KODEA 
HIC IZENA Azalera (ha) % Udal 

Barrutiarekiko 
1320 Spartina larreak (Spartinion maritimae). 5,45 0,13 
1330 

Larre gatzdun atlantikoak (Glauco-Puccinellietalia 
maritimae). 5,68 0,14 

4030 Txilardi lehor europarrak 297,53 7,10 
5110 

Malda arrokatsuetako Buxus sempervirens-eko 
formazio egonkor xerotermofiloak (Berberidion p.p.) 0,21 0,01 

6210* 
Belardi lehor erdi naturalak eta kare-substratuetako 
sastraka faziesak (Festuco-Brometalia) (Orkidea 
ugariko lekuak). 

8,82 0,21 

6230* 
Nardusdun formazio belarkarak, espezie ugarirekin, 
mendialdeko (eta Europa kontinentaleko 
mendialdeko) silize substratuetan. 

40,70 0,97 

6510 
Altitude baxuetako sega-belardi txiroak (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis). 628,73 15,01 

7140 Trantsizio zohikaztegiak 1,85 0,04 
8220 

Malda harritsu silizeoak landaretza 
kasmofitikoarekin. 3,70 0,09 

9120 
Ilex eta batzuetan Taxus oihanpeko basoak dituzten 
pagadi azidofiko atlantikoak (Quercion robori-
petraeae o Ilici-Fagenion) 

23,73 0,57 

91E0* 
Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior-zko baso 
alubialak (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae). 

8,96 0,21 

9230 
Harizti galaiko-portugesak Quercus robur eta 
Quercus pyrenaica. 8,10 0,19 

9260 Castanea sativa basoak. 3,95 0.09 
GUZTIRA 1.037,43 24,77 
5. Taula. Garrantzi Komunitarioko habitatak Irungo Udal Barrutian. Iturria Eusko Jaurlaritzaren 

Ingurumen Kartografia. Ekolur SLLk egina.  
* Lehentasunezko Garrantzi Komunitarioko habitatak. 

 
Irungo Udal Barrutian kartografiaturiko habitatetatik, garapen esparruek uki ditzaketenak aipatuko 
ditugu ondoren. 
 
Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior baso alubialen (91E0*) ezaugarri nagusia da lurraldeko 
ibaiek eta errekek bustitako lurzoru istilduetan hazten direla. “EAEko Garrantzi Komunitarioko 
Habitat Kontinentalen Interpretazio eta Kudeaketarako Eskuliburuak (92/43/EEE)” lurraldean 
ugari den habitat gisa jasotzen ditu, baina haien azalera oso txikia da izan zezaketenarekin 
alderatzen badugu; izan ere, erriberako landarediak presio handia jasan behar izaten du lautada 
alubialak okupatzen dituzten soroen eta beste lur landuen eraginez, askotan ibilguraino ere 
iristen baitira. Gainera, aipatzekoa da, oso zatituak daudela, hauxe da, ez dago era honetako 
habitatek osatutako kilometro lineal jarraituak dituen ibaibiderik. Gehienetan, haltzadiak nahiz 
lizardiak baso trinkoak eta ospelak izaten dira, ibaibideei loturik egoten dira eta oso gutxitan 
hartzen dute eremu zabal bat ibaiaren uholde ibarrean. Baso horietako sail txiki batzuek 
naturaltasun ertaina-handia dute eta aintzat hartzeko moduko espezie aberastasuna (arriskuan 
dauden espezieak, EAEan bakarrak). EAEn 4.530 ha-ko azalera kartografiatu da.  
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Irunen giza presio handia dago, eta erriberako landaredian eragin handia dute hiri eta industria 
garapenek, belardi eta labore-lur atlantikoek.  
 
Altitude baxuetako sega-belardiak Garrantzi komunitarioko habitata osatzen dute “Abereek erabili 
gabeko sega-belardi atlantikoen" Kategoriaren barneko azalera gehienek (6510). Sega-belardiak 
belar sailak dira, urte osoan berde egoten dira, eta eremu honetako landare paisaia osatzen dute 
larre atlantikoa eratuz. Belardietako lore multzoa aski bakuna da, baina zaila da bi belardi 
harrapatzea lore osaera berdinarekin, erabileran izaten dituzten aldaketengatik. 
 
Lurzoru sakonetan, ur erreserba dutenak baina istildu gabe daudenak, nutriente, eta batik bat, 
gai organiko (ongarritze organikotik etorriak) ugari dituztenak, horiexetan garatzen dira sega-
belardiak. Onbroklima hezeak eta hiperhezeak eta tenperatura egokiak, era atlantikokoak, 
dituzten eskualdeetan egokitzen dira bereziki. Arrazoi horiengatik muinoaldeetan banaturik daude 
belardiak, eta askoz ere urriago dira mendien beheko aldeetan.  
 
“EAEko Garrantzi Komunitarioko Habitat Kontinentalen Interpretazio eta Kudeaketarako 
Eskuliburuak (92/43/EEE)” “(...) gisa jasotzen du, eta oso habitat hedatua da EAEko isurialde 
atlantikoan, 600 m-ko kota gainditu gabe gehienetan (...)”. Era berean, zera esaten du: “(...) 
habitat honen adierazpen kartografikoan arazo batzuk sumatu dira habitat hau hortz-belardietatik 
(segarik erabili ez dena) bereizteko, horiek ortoargazki bidez bereiztea oso zaila baita, oso lotuak 
egoten direlako 6510 habitatarekin (...)”. EAEn 50.252 ha-ko azalera kartografiatu da. 
 
Txilardi europarrei dagokienean, klima euritsua duten eskualdeetan egokitzen diren sastrakak 
dira (onbroklima azpihezetik hiperhezera), lurzoru azidoetan sortzen dira, bai substratuaren 
izaera silizeoagatik bai euriak zorua garbitu eta deskaltzifikatu izanagatik. Oso hedatuak daude 
EAEko isurialde atlantikoan, muino eta mendialdeetako landare lurretan. Urriago dira isurialde 
mediterraneoan, landaredia supramediterraneoko lurretan; eremu horietan euri gutxiago egiten 
duenez aldeak nabari dira lore osaeran ere. Altitude txiki eta ertaineko eremuetan otakak (Ulex 
europaeus eta U. gallii) sortzen dira nagusi diren txilardiekin batera. Mendialdean, berriz, gorago 
egoten direnez eta freskoagoak eta lainotsuagoak direnez, ahabi sailak eta Erica arborea txilar 
altuak agertzen dira. 
 
Oso Habitat ugaria da EAEn, 19.300 ha-ko azalera kartografiatu da, isurialde atlantikoan eta uren 
banalerroko mendialdeetan batik bat. Isurialde mediterraneoan urriagoa da giroko hezetasuna 
txikiagoa izateagatik, eta klima hezeagoa duten mendi muinoetan egokitzen da EAEn.  
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9. Irudia. Garrantzi Komunitarioko habitatak. Iturria Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Kartografia. Ekolur SLLk egina. 
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5.4.3. FAUNA 
 
Endara erreka eta Bidasoa ibaia europar bisoiaren (Mustela lutreola) interes bereziko eremuetara 
biltzen dira, kudeaketa planean zehazten den bezala. Endara erreka piriniar desmanaren 
(Galemys pyrenaicus) interes bereziko eremua da, kudeaketa planean adierazten den bezala. 
Espezie biak Galtzeko Zorian daude Arriskuan dauden Espezieen Euskal Katalogoaren arabera 
(AEEK). Ferra-saguzar Handiaren (Rhinolophus euryale), aipamen berririk ez dago, eta 
horrenbestez, oso zaila da Irunen horrelakorik izatea, Gipuzkoan ia desagertu egin baita azken 
azterketen arabera. 
 
7 espezie biltzen dira “Kaltebera” estatusera, horietako baten, Rhinolophus ferriquimenum 
delakoaren datu berririk ez badago ere. Horien artean aipagarri dira arrain hiruarantza 
(Gasterosteus aculeatus) eta Zapo lasterkaria (Bufo calamita), hauek Txingudi inguruan bizi eta 
bakarrak baitira, hurrenez hurren, Gipuzkoan eta EAEko Kantauri aldeko isurialdean.  
 
10 espezie biltzen dira “Bereziak” kategoriara, eta horien presentzia oso litekeena da edo ziurra 
erabat ia kasu guztietan. Badira, halaber, “Interes Bereziko” 15 espezie, eta horien presentzia 
oso litekeena da, edo ziurra guztiz, udal barrutian. 
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IZEN ZIENTIFIKOA IZEN ARRUNTA EUSKAL IZENA ESTATUSA OHARRAK 
Rhinolophus euryale Murciélago grande de herradura Ferra-saguzar mediterraneoa Galtzeko Arriskuan Datu berririk ez dago 
Mustela lutreola Visón europeo Bisoi europarra Galtzeko Arriskuan Seguru edo seguru asko izango da (Endara – Bidasoa) 
Galemys pyrenaicus Desmán del Pirineo Muturluze piriniarra Galtzeko Arriskuan Seguru edo seguru asko izango da (Endara – Bidasoa) 
Gasterosteus aculeatus Espinosillo Arrain hiruarantza Kaltebera Seguru bada (Jaitzubia – Plaiaundi) 
Glis glis Lirón gris Muxar grisa Kaltebera Seguru bada 
Rhinolophus ferrumequinum Rinolofo grande Ferra-saguzar handia Kaltebera Datu berririk ez dago 
Bufo calamita Sapo corredor Apo lasterkaria Kaltebera Seguru edo seguru asko izango da (Plaiaundi) 
Glis glis Lirón gris Muxar grisa Kaltebera Seguru edo seguru asko izango da 
Milvus milvus Milano real Miru gorria Kaltebera Seguru edo seguru asko izango da (Endara) 
Charadrius dubius Chorlitejo chico Txirritxo txikia Kaltebera Seguru edo seguru asko izango da (Plaiaundi) 
Alosa alosa Sábalo Kodaka Berezia Seguru bada (Bidasoa) 
Pernis apivorus Abejero europeo Zapelaitz liztorjalea Berezia Egon liteke (Karrikan, Oiartzunen) 
Circaetus gallicus Culebrera europea Arrano sugejalea Berezia Seguru edo seguru asko izango da (Endara) 
Accipiter gentilis Azor Aztorea Berezia Egon liteke 
Hieraetus pennatus Aguililla calzada Arrano txikia Berezia Seguru edo seguru asko izango da (Endara) 
Falco peregrinus Halcón común Belatz handia Berezia Seguru edo seguru asko izango da (Aiako Harria) 
Tachybaptus ruficollis Zampullín común Txilinporta txikia Berezia Seguru edo seguru asko izango da (Plaiaundi) 
Falco subbuteo Alcotán Zuhaitz belatza Berezia Seguru edo seguru asko izango da (Plaiaundi) 
Rallus aquaticus Rascón Uroilanda handia Berezia Seguru edo seguru asko izango da (Plaiaundi) 
Acrocephalus scirpaceus Carricero común Lezkari arrunta Berezia Seguru edo seguru asko izango da (Plaiaundi) 
Mustela putorius Turón común Ipurtatsa Interes Berezikoa Seguru edo seguru asko izango da 
Felis silvestris Gato montés Basakatua Interes Berezikoa Seguru edo seguru asko izango da 
Coluber viridiflavus Culebra verdiamarilla Suge berde-horia Interes Berezikoa Seguru edo seguru asko izango da 
Elaphe longissima Culebra de Esculapio Eskulapioren sugea Interes Berezikoa Seguru edo seguru asko izango da 
Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro Schreiber muskerra Interes Berezikoa Seguru edo seguru asko izango da 
Gyps fulvus Buitre  leonado Sai arrea Interes Berezikoa Habiagilea oso hurbil Aiako Harrian (Oiartzun eta Lesaka) 
Circus cyaneus Aguilucho pálido Mirotz zuria Interes Berezikoa Egon liteke (Jaizkibel) 
Accipiter nisus Gavilán Gabiraia Interes Berezikoa Seguru edo seguru asko izango da (Endara) 
Caprimulgus europaeus Chotacabras gris Zata grisa Interes Berezikoa Seguru edo seguru asko izango da 
Jynx torquilla Torcecuellos Lepitzulia Interes Berezikoa Seguru edo seguru asko izango da (Endara) 
Dendrocopos minor Pico menor Okil txikia Interes Berezikoa Seguru edo seguru asko izango da (Endara) 
Cinclus cinclus Mirlo acuático Ur-zozoa Interes Berezikoa Seguru edo seguru asko izango da (Endara) 
Monticola saxatilis Roquero rojo Harkaitz-zozo gorria Interes Berezikoa Seguru asko izango da 
Corvus corax Cuervo Erroia Interes Berezikoa Seguru edo seguru asko izango da (Endara) 
Saxicola rubetra Tarabilla norteña Pitxartxar nabarra Interes Berezikoa Seguru edo seguru asko izango da (Plaiaundi) 
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Faunarentzako interes eremuak 
 
Irun Gipuzkoako eta baita EAEko udalerri aberatsenetakoa da goi-faunaren aniztasunean, eta 
era askotako espezieak bereizten dira. Faunarentzako eremu nagusiek bat egiten dute espazio 
natural zenbaitekin. Honatx nagusiak: 
� Txingudi aldea (GKL ES2120018 Txingudi-Bidasoan - HBBE ES0000243 Txingudin –

RAMSAR Hezegunean jasoa). Garrantzitsua da batez ere padurako hegaztiek habiak 
egiteko eremu nagusietako bat delako Gipuzkoan eta EAEn, zingirako giro horrekin 
loturiko beste espezie batzuentzat habitat egokia delako, eta Europako hegaztien 
migrazio bidean dagoelako. Horregatik guztiagatik, Gipuzkoako hezegune garrantzitsuena 
izango da seguru asko eta EAEko garrantzitsuenetako bat Urdaibairekin batera. 
� Aiako Harria (GKL ES2120016, Natur Parkea). Baso eta mendialdea, berezko basoei 

(hariztiak eta pagadiak) eta harkaiztiei lotutako espezie ugarien presentziarekin. 
� Sare hidrografikoa (KBE ES2120016 Aiako Harria – Natur Parkea eta KBE ES2120018 

Txingudi-Bidasoa). Garrantzi handieneko ibaiak dira Bidasoa (5 migrazio arrain 
espezieren berezko populazio naturalak eta Bisoi habitata dituen bakarra EAEn), Endara 
(Bisoia eta Desmana) eta Jaitzubia (Arrain hiruarantzaren presentzia historikoa). 

5.4.4. KORRIDORE EKOLOGIKOAK 
 
EAEko Korridore Ekologikoen Sarearen gaineko 2005eko urtarrileko azterketak (Eusko 
Jaurlaritza), EAEko konektibitate ekologikoa aztertzen du, eta eskualde mailan halako haustura 
jasaten duten Natura 2000 espazioen artean faunaren mugikortasuna ahalbidetuko duen 
Korridore Sare bat sortzeko aukera proposatzen du. Irungo udalerria GKL Aiako Harria – GKL 
Jaizkibel (R21) korridorean dago, babestutako espazio horien bien artean. Azterketa horretan 
korridore honen xede diren espezieak adierazten dira (guztira, 10 ugaztun espezie, horietako 
batzuk MEEKra jasoak) baita onuradun diren beste espezie batzuk ere (7 ugaztun espezie). 
 
Korridoreen Sareko xede-espezie onuradunak eta lehen aipaturiko KBE horietan duten 
presentzia ageri dira ondoko taula hauetan: 

 

Xede-espezieak Espezieen presentzia KBEetan 
Izen arrunta Izen zientifikoa Aiako Harria Jaizkibel 

Apodunak   
Orkatza  Capreolus capreolus  X  
Basurdea  Sus scrofa  X  
Oreina  Cervus elaphus    

Erdi-uretako haragijaleak   
Igaraba  Lutra lutra  X  
Bisoi europarra  Mustela lutreola  X  

Baso haragijaleak   
Lepahoria  Martes martes  X  
Basakatua  Felis silvestris  X  
Katajineta  Genetta genetta  X X 
Ipurtatsa  Mustela putorius  X  
Azkonarra  Meles meles  X X 
Lepazuria  Martes foina  X X 
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Espezie-onuradunak Espezieen presentzia KBEetan 
Izen arrunta Izen zientifikoa Aiako Harria Jaizkibel 

Micromamíferos   
Otsoa  Canis lupus    
Azeria  Vulpes vulpes  X X 
Katazuria  Mustela erminea    
Erbinudea  Mustela nivalis  X X 
Erbia  Lepus europaeus  X  
Untxia  Oryctolagus cuniculus    
Satitsu txikia  Suncus etruscus   X 
Muxar arrea Glis glis X  
Ur-satitsu hankazuria Neomys fodiens X X 
Sator txiki gorria Clerhionomis glareolus X X 

6. Taula. Korridoreen Sareko xede-espezie onuradunak eta Aiako harriko eta Jaizkibeleko KBEetan 
duten presentzia 

 
Irungo udalerria Aiako Harria – Jaizkibel korridorean dago, Korridoreen Sareko eremu kritiko 
batean, “EAEko Korridore Ekologikoen Sarea” azterketak adierazten duen bezala (ikus irudia 
4.4.5. atalean): 
 
� AP-8 autopistak Aiako Harria – Jaizkibel korridore ekologikoa mozten du Irundik igarotzen 

denean.  
� Irungo industria eremuak nahiz Oiartzungo industria eremuak tentsio-zati bat sortzen dute 

aipaturiko korridore horretan. Elkarreragina duten eremu kritikoak korridore ekologikoen 
eta finkamenduen artean atalean adierazitakoaren arabera, era horretako tentsio-zatiak 
korridore ekologikoetan dauden meharguneak izaten dira korridorearen bi aldeetan hiri 
zorua eta zoru urbanizagarria egoteagatik, eta horrenbestez, korridorearen 
bideragarritasun funtzionala arriskuan geratzen da eremu kritiko horietan korridorea 
dagoen landa zorua berriro sailkatzen bada. 
� AHTrako aurreikusitako trazadurak ere eragina du korridore horren arintze-eremuan. 

 
Korridore Ekologikoen Sarearen azterketak halako erabilera erregulazio batzuk proposatzen ditu 
lurralde antolamenduaren bidez, plangintza eta jarduera berriak egokitu ahal izateko, ahal den 
neurrian bederen, Korridoreen Sarearen integritate ekologikoa kontserbatzeko eskakizunetara, 
eremu kritikoetan bereziki.  
 
5.5. HIRIKO INGURUMENA 

5.5.1. SOZIOEKONOMIA. BIZTANLERIA 
 
Irungo udalerriak 59.803 biztanle zituen 2011n, eta 1.410,4 biztanle dentsitatea km2-ko, 
Gipuzkoako batez bestekoa baino argi handiagoa, km2-ko 350 biztanle baitira bertan. 
 
Irungo udal barrutiaren gutxi gora-behera % 13 urbanizaturik dago, eta biztanleak batez ere 
udalerriaren iparraldeko herenera biltzen dira. Soilik hiri zoru / zoru urbanizagarri gisa 
sailkatutako azalera kontuan hartuko bagenu, biztanleen dentsitatea 11.000 biztanletik gorakoa 
litzateke km2-ko hiri zoruan, hau da, Pasaia eta Donostiako dentsitateen parekoa.  
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HAPNaren memorian jasotako biztanleriaren bilakaeraren azterketaren laburpena eta 2022/2030 
bitarteko proiekzioa (2.2.2. Atala) aurkeztuko ditugu ondoren. 
 
Datu esanguratsu gisa azpimarra dezagun testuinguru ekonomiaren aldetik bizi batean, 
ikusgarriro hazi zela 2008. urtera arte Irungo udalerriko biztanleria eta hazkunde horiek 
Euskadiko Autonomia Erkidegoan eta Gipuzkoako lurralde historikoan gertaturikoak baino 
handiagoak izan direla. Hondarribiak bizi izan duen biztanle-emendioa baizik ezin da haien pare 
jarri, nabarmen hazi baita ondoko hiri hau ere.  
 
Historian zehar, berealdiko hazkunde demografikoa bizi izan zuen Irungo biztanleriak 1940. eta 
1980. urteen arteko epean, 14.000 biztanle izatetik 53.000 izatera igaro zelarik. Batez beste, ia 
1.000 biztanle berri irabazi zituen urteko, eta kudeatzen nahiko zaila zen % 3koa izan zen garai 
hartako urteroko hazkunde-tasa. Halaz ere, 1986-1996 urtealdian bertan behera gelditu zen 
biztanleriaren hazkunde maila, urtean 150/200 biztanle berri baizik ez, hau da % 0,3ko 
hazkunde-tasa urteko, gerra ondoko berrogei urteetakoa baino hamar aldiz txikiagoa.  
 
Hala eta guztiz ere, argi eta garbi aldatu zen egoera 1996tik aurrera eta biztanleriaren hazkunde-
erritmo biziago bat nagusitu zen 2008ra arte, neurriz aurreko hura baino motelagoa bazen ere. 
Egun arte eutsi dio erritmo horrek 1986-1996 hamarkada zailekoak baino hiru eta lau aldiz 
handiagoak ziren balioei, Gipuzkoan eta oro har Euskadi osoan gertatu den hazkunde maila 
gainditzen duten balioak hain zuzen ere.  
 
Azken bosturtekoari dagokionez, 2008tik 2013ra bitarteko epeari begira, 2013an aurkeztu baita 
HAPNaren berrikuspenerako dokumentua behin-behinean onartua izan dadin, berriro ere aldatu 
da egoera, mundu mailako gizarte eta ekonomia krisiak gogor kolpatu du berriro ere, eta horrek 
berebiziko isla izan du espainiar esparruan. Izan ere, azken urte hauetan, biztanleriaren 
hazkundearen bilakaera nabarmen moteldu da, eta % 1 inguruko lehengo hazkunde tasetatik 
tasa txikiagoetara pasa gara.  
 
Biztanleriaren hazkunde berri honetan, 2008. urtera arte herena genuen jaiotze kopuruaren 
emendio aipagarri baten ondorioa, hau da, hazkunde begetatiboaren emaitza gisa ezaguna den 
osagai horrena, eta udalerrira jo duten migrazio-mugimenduen ekarpen esanguratsua ditugu 
beste bi herenak. Hala ere, azken bost urteetan alderantzikatu egin dira proportzioak, eta orain bi 
herenak dira hazkunde begetatibotik etorriak eta heren bat besterik ez migrazio-mugimenduen 
ekarpena, eta hori negatiboa ere izan da uneren batean. Egia dena da etengabe gora joan den 
migrazio ekarpen hori moteldu egin dela nabarmen.  
 
Kopuruaren ikuspuntutik hazkunde begetatiboaren tasak bereari eutsi izana da azken urteotako 
biztanleriaren bilakaeraren alderdi positiboa, horrek bermatu egiten baitu, atzerriratze orokorra ez 
gertatzera, biztanleria modu positiboan bilakatzen jarraitzea, hazkunde endogenoak berezkoa 
duen erritmoan baina, kanpotiko ekarpen garrantzitsurik gabe. Horratx datozen urteei begira 
aurreikusitakoa. 
 
Udalerriaren barnean, biztanleria osoaren herena bildua da Anaka, Artia, Elizatxo-Lapitze eta 
Larreaundi-Olaberria auzoetara (Irungo biztanleriaren % 10 baino gehiago hartzen du haietako 
bakoitzak), eta biztanle kopuru handia dute halaber Erdialde, Arbes, San Migel eta Kateako 
auzoek, biztanleriaren % 5etik goiti hartzen baitu haietako bakoitzak. 
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Honen inguruan esan behar da immigrazioak udalerriko biztanleriaren % 5 osatzen duela 
oraindik ere, eta horietatik % 30 Europar Batasunetik etorriak direla eta % 70, berriz, 
komunitatetik kanpokoak.  
 
Eskuraturiko datuen arabera eta 2011ko errolda-datuetatik abiaturik, kopuruari dagokionez doitu 
egin behar izan da biztanleriaren bilakaeraren panorama. Honenbestez, HAPNaren 
indarraldirako aurreikuspenak apalagoak dira Aurrerakinean planteatutakoen aldean, baina ondo 
asko gerturatzen zaizkie Hasierako Onarpenerako dokumentua osatzeko garaian baliatutako 
azken kalkuluei.  
 
Honenbestez, hazkundearen osagaiei dagokienez eta kopuru absolutuei erreparatuz gero, urtero 
200 biztanle berri inguruko kopuruan eutsi dio biztanleriaren erritmo begetatiboak, % 0,37ko 
hazkunde-tasari helduz urtero. Sendotu egin da, horrenbestez, 2003an abiada egin zuen joera 
bat. Honako datu hauek daude seguruenik haren jatorrian: bikote gazteen familia osatzeko 
jarraibide berriak, alde batetik, eta, dagokion heinean betiere, dagoeneko udalerrian egokitutako 
biztanle emigranteen jaiotze-tasa handiagoa, bestetik.  
 
2003-2008 bosturtekoan sendotutako migrazio-saldoari dagokionez, batez bestekoa 500 
biztanletik gorakoa izan baita urtero, % 0,90eko batez besteko tasarekin, nabarmen egin du 
behera azken bost urteotan, eta negatiboa izatera iritsi da 2012an. Jada 2009an biztanleriaren 
guztizkoaren % 8ra iristen zen migrazioaren osagaiak apur bat behera egin du, guztizko 
kopuruetan halako eraginik ez badu ere.  
 
Horren guztiaren ondorioz, biztanleriaren hazkundearen osagai begetatiboaren eta osagai 
migratorioaren arteko oreka une honetan argi eta garbi ari da lehenengoaren aldera lerratzen, 
biztanleriaren hazkundearen guztizkoaren bi heren hartzen baititu hazkunde begetatiboak.  
 
Honenbestez, eta lehenengo koadroan, hazkundearen osagaien araberako Biztanleriaren 
Bilakaeraren koadroan, argi eta garbi ikus daitekeenez, 2003tik 2012ra arteko hazkunde-
osagaien datuak eskaintzen dira batetik, hamarraldiko batez bestekoa bestetik eta azken 5 
urteetako batez bestekoak azkenik.  
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BIZTANLERIAREN BILAKAERA AZKEN HAMAR URTEETAN HAZKUNDE 
OSAGAIEN ARABERA 

URTEAK 
HAZKUNDE 
BEGETATIBOA 

 
% MIGRAZIO 

HAZKUNDEA  % 

2003 218 % 0,37 301 % 0,51 
2004 210 % 0,35 382 % 0,64 
2005 232 % 0,38 683 % 1,13 
2006 254 % 0,42 559 % 0,92 
2007 226 % 0,37 797 % 1,31 
2008 249 % 0,41 398 % 0,65 
2009 218 % 0,36 151 % 0,25 
2010 247 % 0,40 121 % 0,20 
2011 227 % 0,37 148 % 0,24 
2012 205 % 0,33 -81 -% 0,13 

BATEZ BESTE 10 
URTETAN 229 % 0,38 346 % 0,57 

BATEZ BESTE AZKEN 5 
URTEETAN 229 % 0,37 147 % 0,24 

7. Taula. Biztanleriaren bilakaera azken 10 urteetan hazkunde osagaien arabera. Iturria: HAPNaren 
Memoria. ADEBISAk eta EUSTATek emandako datuetatik abiatuta egina 

 

Ondoko koadroan, 1996tik 2011ra arteko Guztizko Biztanleriaren Bilakaeraren berri ematen duen 
koadroan, aztertutako epean eta Irunen urtero bizi izandako batez besteko hazkundea % 0,74koa 
izan dela ikusten da, joeraren batez besteko balioaren parekoa eta, beraz, Aurrerakinaren 
kalkuluak egiteko eta hasierako Onarpenerako dokumentuko proiekzioak egiteko baliatutako 
kopurua, % 1ekoa, baino askoz ere apalagoa.  
 

GUZTIZKO BIZTANLERIAREN BILAKAERA 1996-2011 URTEETAN 

URTEAK 
BIZTANLERIAREN 
HAZKUNDEA 
(biztanleak) 

URTEKO ALDEA 
(biztanleak) % 

1996 55.215 -  
1997 55.468 253 % 0,46 
1998 55.821 353 % 0,63 
1999 56.291 470 % 0,83 
2000 56.075 -216 -% 0,39 
2001 57.170 1.095 % 1,92 
2002 57.761 591 % 1,02 
2003 58.812 1.051 % 1,79 
2004 59.377 565 % 0,95 
2005 60.367 990 % 1,64 
2006 60.787 420 % 0,69 
2007 60.944 157 % 0,26 
2008 61.030 86 % 0,14 
2009 61.151 121 % 0,20 
2010 61.273 122 % 0,20 
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2011 61.350 77 % 0,13 
JOERAREN BATEZ BESTEKO BALIOA 392 % 0,70 

8. Taula. Guztizko biztanleriaren bilakaera 1996-2011 urteetan. Iturria: HAPNaren Memoria. 
ADEBISAk eta EUSTATek emandako datuetatik abiatuta egina. 

 
Azkenik, laurteko epeetan sailkatutako Biztanleriaren Egiazko Bilakaeraren grafikoan, Joera-
lerroa deitua ikus dezakegu. Lerro horrek, aurrez baliatutakoaren aldean, batez besteko aski 
apalari eusten dio, argi eta garbi islatzen du azken laurtekoan gertatu den motelaldi koiunturala.  
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12. Irudia. Biztanleriaren bilakaera 1996-2011 urteetan Iturria: HAPNaren Memoria. ADEBISAk eta 
EUSTATek emandako datuetatik abiatuta egina. 

 
Beraz, 2001-2011 hamarraldiaren bukaeran, urteko gutxi gorabehera 350 biztanleko hazkundea 
bizi izan du batez beste udalerriak, eta hazkunde horren arrazoia da, batetik, hazkunde 
begetatibo garrantzitsuari eutsi izana, gutxi gorabehera 230 biztanle urteko, eta bestetik, 
migrazio-saldoaren ekarria, azken urteotan apala izan arren aztertutako aldiaren lehenengo 
zatian ondorio oso garrantzitsua izan baitu.  
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Azken urteetan sendotuz joan den joera erakusten du hazkunde begetatiboak, eta haren 
bilakaerari erreparatuz gero krisi sozio-ekonomikoak ez duela bereziki kaltetzen esan behar 
dugu, etorkinen hazkundean beherakada nabarmena den bitartean. Baina bigarren hazkunde-
osagai hau, une honetan oso apala dena bera, hazi egin daiteke epe ertainera, nahiz eta ez 
aztertutako aldiaren lehen urteetan bizi izandako azkartasunarekin. 
 
Halatan, aitortu beharra dago planaren berrikusketaren hasieran egin ziren azterketarako egoera 
modu esanguratsuan aldatu dela. Izan ere, azken urteetako datuetatik abiaturik, azken aldian 
hautematen den halako geldialdiak eskaintzen digun ikuspegiak horretarantz gidaturik, 
berrikuskatu egin beharko ditugu, beherantz eramanik betiere, biztanleriaren proiekzioei begira 
hasieran egin genituen planteamenduak.  
 
Etorkizunerako duen garrantzia handia dela-eta, guztiz beharrezkoa da azpimarratzea, Irungo 
biztanleria adin tarteak kontuan harturik aztertzen badugu, zahartze maila nabarmen hazi dela 
azken 25 urte hauetan. Izan ere, biztanleriaren % 22k 60 urte baino gehiago ditu, eta kopuru hori 
askoz ere handiagoa da 20 urtetik beherako biztanleena baino.  
 
Plan Nagusiaren piezen kuantifikazioa arrazoitzeko xedean, biztanleriaren bilakaeraren hipotesia 
egin da, bilakaera horretan oinarriturik jarduera desberdinetarako behar diren lurzoru berriak 
ezartzeko eta behar diren ekipamendu eta espazio libreen kopurua ebaluatzeko.  
 
Azkenaldi honetan, 1996tik aurrera, udalerriak izan duen hazkunde dinamika aztertzen badugu 
eta, 2011ra arteko datuak eskura dauzkagula, esan dezagun orain arteko bilakaera apaldu egin 
dela azken urteetan gertatutakoaren harira, batez besteko hazkundea urtean % 0,74koa izan 
baita aztertutako epean.  
 
Aurrerakina egin zen garaiaren ondoan hazkundea apalagoa izan arren eta kontuan izanik Irun 
oso erakargarria dela lan-merkatuari dagokionez, Bidasoaldea eskualdearen erdian dagoelako, 
industria pabiloien okupazioan halako beherakada gertatu delako, eta etorkizunerako 
proposaturiko plangintzek garapen perspektiba bikainak dituztelako, arrazoizkoa zirudien 
gutxienez hipotesi baikor bat jasoko zuen aurreikuspena egiteak, azken tasan eragin handia baitu 
aztertutako azken epeak, krisialdi sakonak eta biztanleriaren hazkundearen etenak bizi dituen 
azken epeak.   
 
Hipotesi gorena deitu genezakeen aukera honek 2014. urtetik abiatuta batez besteko % 0,9ko 
hazkundea planteatzera garamatza datozen 8 / 16 urterako epeari begira, hots, Hasierako 
Onarpenerako dokumentuan aintzat hartutako % 1aren eta bost urte latzenetako % 0,74aren 
artean. 
 
Baina bitarteko hipotesi bat planteatu genezake, gorenaren eta egungoaren artean doitu 
genezakeena eta biztanleriaren bilakaeraren berreskuratze pixka bat txikiagoan ezarririk, urteko 
tasa % 8an utzirik.  
 
Azkenik, aurreko joerak berreskuratzeko aukerei dagokienez, egoerak epe luzera aldaketa 
handiegirik izango ez duela planteatuko dugu, ezin baitugu pentsa datozen 8 urteetan, 2014tik 
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aurrera, ustez Plana indarrean jarriko den urtetik aurrera, egoera berreskuratuko ez denik, are 
gutxiago Planaren 16 urteko epe gorenaren balizko indarraldia aintzat hartuz gero. 
 
Horregatik guztiagatik, egungo urteko % 0,74an zehazten da hipotesi apalena, hipotesi oso 
kontserbadorea, epe luzerako Irungo hazkundearen moteltasun garrantzitsua egiten baitu bere. 
Ondoko grafikoan islatzen dira hiru hipotesiak:  
 

BIZTANLERIA PROIEKZIOAK URTEKO 
HAZKUNDE HIPOTESI DESBERDINEN 

ARABERA 
(oinarria 61.350 biz. 2011n)

61.847 

66.443 

68.867 

71.380 

68.053 

64.104 

70.257 

63.850 

61.847 

65.918 

61.847 

65.608 

67.574 

69.599 

63.700 

60.000 
61.000 
62.000 
63.000 
64.000 
65.000 
66.000 
67.000 
68.000 
69.000 
70.000 
71.000 
72.000 

2014 2018 2022 2026 2030
MUGA-URTEAK ALDIEN ARABERA

BI
ZT

AN
LE

AK
 

Hipótesis  0,90 %
anual

Hipótesis  0,80 %
anual

Hipótesis  0,74 %
anual

 

13. Irudia. Biztanleriaren proiekzioak urteko hazkunde hipotesi desberdinen arabera. Iturria: 
HAPNaren Memoria. ADEBISAk eta EUSTATek emandako datuetatik abiatuta egina.  

 

Aukera sorta honen aurrean, elkarren artean aski doituta dauden arren, eta krisialditik irteteko eta 
berreskuratzeko aukeren ziurgabetasunen aurrean, HAPNtik soluzio onenaren alde egiten dugula 
ulertzen den arren, baikorregia lirudike hipotesi gorenean oinarritzea, Planaren datozen 
urteetarako proiekzioaren aurrean urteko batez beste % 0,9ko hazkundeari eustea ekarriko 
bailuke planteamendu horrek.  
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Izan ere, bitarteko alternatiba bati eutsi beharko litzaioke, hau da, urteko hazkunde-tasa % 0,8an 
utzirik, ez baita logikoa ez eta zentzuz espero izatekoa ere krisialdi egoera honek bere ondorioei 
eutsi ahal izatea aldeko aldaketarik gabe hain epe luzean.  
 

Bestalde, ongi kontuan hartu beharko genuke biztanleriaren hazkundearen zati esanguratsu bat 
hazkunde begetatibotik etorriko dela, aldi honetan guztian eutsi egin baitio bere tasari. Gainera, 
oso litekeena da osagai hau aurreko aldian baino handiagoa izatea, batez ere aurreko azpi-
kapituluan aztergai izan dugun aldiaren lehenengo zatian baino.  
 

Baina aitortu behar dugu behingoz erabaki kontserbadoreenak hartzera eramaten gaituzten 
ziurgabetasun batzuk daudela, eta beraz, oraingoz ez dela hain zentzugabea gutxieneko 
irizpideetan oinarritzea. Izan ere, migrazioaren ekarria ere hartu beharko da batez ere kontuan, 
aurreko hamarraldiaren hasieran hazkundearen parte garrantzitsua izan baitzen. Eta Irungo 
udalerriko biztanleriaren hazkundean eta egungo dinamikan funtsezko osagaia izan bada ere, 
agian denbora gehiago beharko du lehengo tasak berreskuratzeko. 
 

Horregatik beragatik, planteatutako hiru hipotesiak zuhurrak diren arren, hipotesi apalena aintzat 
hartu dugu dokumentu hau osatzeko, hau da, azkeneko % 0,74ko hazkunde-tasa aintzat hartu 
dugu hura kalkulatzeko balio izan digun aldiaren azken urteetako datu negatiboek eraginda. 
 

Irizpide horiei jarraiki eta 2014ko Oinarri-urte bukaeratik abiaturik (ustez orduan onartuko baita 
behin betikoz Plan Nagusi hau), proiekzioak bideratu dira 4 urte, 8 urte (LAGen araberako 
etxebizitza premiak kalkulatzeko muga-urtea), 12 urte eta 16 urtera (lau urteko programazioaren 
araberako 2018 eta 2022 urteekin bateratzeagatik) Halatan, 2026. eta 2030. urteetara eramaten 
gaituzte bete betean proiekzio hauek.  
 

Irizpide hau aintzat hartu izanak badu beraz bere isla Planean, egoitza eta hornikuntza erabilerei 
begira aurreikusitako zoruen hazkundean, espero den eskarira zuzen egokitu ahal izateko.   
 

2022 Muga-urte arteko eta 2030 Muga-urte gorenaren arteko biztanleriaren behin betiko 
proiekzioaren koadroa aurkeztuko dugu ondoren, aukeratutako hipotesi apalenean oinarrituta. 
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BIZTANLERIAK 2030 BITARTE IZAN DEZAKEEN BILAKAERA 
JOERA-LERROAREN BILAKAERAN (1998 - 2014 - 2011 - 2030)   

OINARRITUTA URTEAN % 0,74KO HAZKUNDEAREKIN

61.847 

63.700 

65.608 

67.574 

69.599 

61.273

60.787

57.761

55.821

55.000 
56.000 
57.000 
58.000 
59.000 
60.000 
61.000 
62.000 
63.000 
64.000 
65.000 
66.000 
67.000 
68.000 
69.000 
70.000 

19
98

20
02

20
06

20
10

20
14

20
18

20
22

20
26

20
30

LAU URTEKO DENBORALDIAK 

BI
ZT

AN
LE

AK
 

Evolución
Probable

Polinómic
a
(Evolución
Probable)

JOERA-LERROA

 
14. Irudia. Biztanleriak 2030 arte izan dezakeen bilakaera, urtean % 0.74ko hazkundea izango lukeen 

joera-lerrotik abiatuta (1998 – 2014 – 2022 - 2030). Iturria: HAPNaren Memoria. ADEBISAk eta 
EUSTATek emandako datuetatik abiatuta egina. 

Hazkunde txikienaren hipotesia gure eginez, hauxe da, % 0,74 urtean, Irunen 65.608 biztanle 
izango lirateke 2022an eta 69.599 biztanle 2030ean.  

5.5.2. MUGIKORTASUNA 
 
Bideen egitura eta joan-etorriak 
 
Irungo bide sistema nagusia honako hauek osatuta dago: 
• Bilbo – Behobia autopista (AP-8) 
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• GI-636 
• N-638 (Irun eta N-1 lotzen dituen errepidea) 
• N-121 (Iruna bidean Nafarroaren iparraldetik iristen dena) 
• GI-2134 (udalerriko barne bidea) 
 
Garraio Publikoa 
 
Irunen bost linea ditugu hiri garraiorako, horietako bat gauez, eta hiriarteko bi zerbitzu errepidez 
(E23 Hondarribi – Irun mendebaldea – Donostia, E24 Irun – Donostia EHU, E25 Hondarribia – 
Irun (E-78 gauez), E26 Irun- Errenteria - Pasaia – Donostia (E77 gauez), E28 Hondarribia – Irun - 
Donostia), eta baita bi burdinbide linea ere, RENFErena (2 geltoki Irunen) eta Euskotrenena (5 
geltoki) Lasarte/Oria - Hendaia. 
 
Mugikortasun ez motorduna 
 
Irunen bizikleta bide sorta bat eta gisa honetako garraioarentzako aldeko orografia dauden arren, 
dauden atalen arteko lotura falta da gaur egun. HAPNko T10 planoan aurkezten da egungo 
bidegorrien sarea (18,9 km) eta proposamena (45 km), azken horrek egungo sareko atal guztiak 
lotuko lituzke, eta horri esker, aukera emango litzateke Irungo erdialdea igaro eta erdialde hori 
auzoekin lotzeko komunikazio bide nagusien bidez. Era berean, egungo eta aurreikusitako tren 
eta autobus geltokietara ere bizikletaz iristeko aukera jaso da. 
 
2013ko ekainaren 14an argitaratu zen GAOn ekainaren 10eko 2/2013 Foru Araua, Gipuzkoako 
Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onartzen duena. LZPan bi bidek 
zeharkatzen dute Irungo udalerria: 
 
• 1. bidea (Donostia-Irun). Ardatz honek Zurriolako zubian (Donostia) du abiapuntua, eta 

Santiago zubian (Irun) amaiera.  
• 7. bidea (Bidasoa ibaiaren harana). Bidasoa ibaiaren haranean barrena garatuko den bide 

honek Irungo hirigunean izanen du abiapuntua, eta Endarlatsako zubiraino iritsiko da, 
Gipuzkoa eta Nafarroako arteko muga administratiboraino, 10 km luze izango den bidea 
eginik. 

 
4.2.7. atalean sartu dira irudiak aipaturiko bide horien kartografiarekin. 

5.5.3.  IRISGARRITASUNA 
 
Irungo Udalak badu Irisgarritasunari buruzko Udal Plan Integral bat.  
 
5.6. PAISAIA 
 
Irungo udal barrutian honako hauek dira paisaia nagusiak: 
 
• Padura eta hiri sarea: Bidasoa ibaiaren bokalean, eremurik zelaiena da, udalerriaren 

iparraldean dagoena. 
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• Baserri aldea: 15-200 m bitarteko kotan, erliebe leunekin, nekazaritza erabilera nagusi. 
Aurreko unitatearen hegoaldean dago. 

• Mendialdea: udal barrutiaren hegoaldeko herena, 200 m-tik gora. Alde honetan nagusi dira 
baso eta abeltzaintza erabilerak.  

 
Paisaia Berezi eta Aparten Katalogoaren aurreproiektuak (EJ, 2005) 7 ageriko arroa bereizten 
ditu Irungo udal barrutian. Bidasoa, Errotazarko, Irun, Errenteria, Aiako Harria eta Malkorra 
arroek oso balio txikia dute paisaiaren ikuspegitik begiratuta, Pagogainaren arroak paisaia balio 
handia du eta Endararen arroak, berriz, oso paisaia balio handia du (ikus 10. irudia, 4.4.3. atala). 
 
5.7. ARRISKUAK 

5.7.1. UHOLDEAK IZATEKO ARRISKUA     
 
Eusko Jaurlaritzak osatutako azkeneko kartografiaren arabera, badira 10, 100 eta 500 urtetara, 
uholdeak izateko arriskua duten guneak Bidasoa ibaiaren ertzean (Zaisa eta Behobia), 
Jaitzubian (Urdanibia, Katea eta Anaka), Olaberrian eta Ibarrolan. Uholde arriskua duten gune 
horietako batzuk urbanizaturik daude gaurko egunean. 
 
10, 100 eta 500 urtera uholdeak errepikatzeko arriskuaren lerroak aurkezten dira ondoko irudian 
Uraren Euskal Agentzia – URAk emanak (azken eguneratze data Geoeuskadin 2013/05/24) eta 
EAEko Uholdeen Prebentziorako Plan Integrala eta Uraren Euskal Agentziak egindako uholde-
arriskuen azken azterketak kontuan hartzen dituzte. 
 
Era berean, kontuan hartu da Eusko Jaurlaritzaren Barne saileko Larrialdiei Aurre egiteko 
Zuzendaritzaren arriskuen mapa (2008ko martxoa), Uholdeen Prebentziorako Plan Integrala eta 
EAEko hiriguneen uholde-arriskuaren azterketa (2001 – 2005) jasotzen dituena. Bi informazio 
iturri horiek alderatzen baditugu, ikusiko dugu uholde-arriskuaren lerroak bat datozela Bidasoa 
ibairako eta Ibarrola – Artia eta Olaberria – Dunboa erreketarako. Aldiz, Jaitzubia eta Ugalde 
erreken ibarrek uholde-arriskuaren orbanak ageri dituzte 100 urtera URAren informazioaren 
arabera (2013) eta orban horiek berak ageri dira 10 urtera ere Eusko Jaurlaritzaren Arriskuen 
planoan. URA agentziaren informazioa 2013ko maiatzean eguneratua dagoenez, ontzat hartuko 
da azken hori. 
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 10. Irudia. 10, 100 eta 500 urtera dagoen uholdeak errepikatzeko arriskua. Iturria Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Kartografia. Ekolur. Geuk egina. 
 



105 

 11. Irudia. Uholde-arriskua EAEko Arriskuen maparen arabera. Iturria EAEko Arriskuen Mapa (Uholde-arriskua). Eusko Jaurlaritza, Barne saileko Larrialdiei Aurre egiteko Zuzendaritza (2008ko martxoa). 
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2011ko abenduaren 13an onartu zen, Ebazpenaren bidez, Uholde Arriskuen Atariko Ebaluazioa 
(UAAE) Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren EAEko autonomia eskumeneko 
esparruan, uholde-arriskuak ebaluatu eta kudeatzeari buruzko Europar Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren 2007ko urriaren 23ko 2007/60/EE Zuzentaraua eta Espainiako ordenamendu 
juridikorako haren egokitzapena, hain zuzen ere, uztailaren 9ko 903/2010 Errege Dekretua 
betetzeko garatua. 
Aipaturiko dokumentu horren helburua da lurraldean uholdeak izateko arrisku handia duten, edo 
behintzat 2007/60/EE Zuzentarauan adierazitakoaren arabera arrisku hori gertagarria den 
eremuak bereiztea, arrisku handiaren atalaseak finkatu ondoren, Uholde Arrisku Handiko 
Eremuak (UAHE) zein diren jakin ahal izateko. 
 
UAAEaren lehen fase honetan Uholde Arrisku Handiko Eremuak (UAHE) deitutakoak bereizi dira, 
ukituriko Komunitate Autonomoetako Babes Zibileko zerbitzuekin koordinatuta. Irungo udal 
barrutian honako hauek bereizi dira: 
 
� ES018-GIP-4-1: 36,54 ha-ko arrisku eremua da Bidasoa ibaian 1,176 Km-ko zatian, Zaisa 

II poligonotik hasi eta Behobian Santiagoko zubira sartzeko biribilguneraino doana. 
 

� ESO18-GIP-BID-01: 336,67 ha-ko arrisku eremua da 15,23 Km-ko zatian Jaitzubia, 
Olaberria, Artia eta Bidasoa ibaietan. 
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 Uholde Arrisku Handiko Eremuak (UAHE) ES018-GIP-4-1). Iturria UAHE fitxak URA



108 

 15. Irudia. Uholde Arrisku Handiko Eremuak (UAHE) ES018-GIP-BID-01). Iturria UAHE fitxak URA
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5.7.2. AKUIFEROEN ZAURGARRITASUNA 
 
Akuiferoek duten kutsatuak izateko zaurgarritasunari dagokionean, esan behar da Udal Barrutian 
ez dagoela akuiferoak kutsatuak izateko zaurgarritasun handiko edo oso handiko eremurik. 
Udalerriaren ipar erdialdeak oso zaurgarritasun txikia du, eta hegoaldeak, berriz, zaurgarritasun 
txikia. 
 

 
12. Irudia.  Akuiferoen kutsatzeko zaurgarritasuna. Iturria. Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen 

Kartografia. Ekolur. Geuk egina 
 

5.7.3.  HIGATU DAITEZKEEN GUNEAK 
 
Euskal Autonomi Erkidegoko Lurzoruen Higaduraren mapak USLE eta RUSLE ereduak aplikatuz 
adierazten du lurzoruaren galera eta higadura prozesu aktiboak kartografian jasotzen ditu, hauxe 
da, higadurak laminarra izateari uzten dion prozesuak dira, garbi ikus daitezkeenak, lurrean 
ebakiak sortzen baitira jariatzeak eraginda, eta gero lubakiak, sakanak edo ubideak ere jariatze 
hori iraunkorra baldin bada. 
 
Ondoko irudian higadura prozesuak dituzten eremuak ageri dira, higadura horren garrantziaren 
arabera sailkatuak. Bertan ikus daiteke higadura prozesu larriak, oso larriak eta muturrekoak 
dituzten eremuek udalerriaren % 12 hartzen dutela. 
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13. Irudia. Euskal Autonomi Erkidegoko Lurzoruen Higaduraren mapa. Iturria. Eusko Jaurlaritzaren 

Ingurumen Kartografia. Ekolur. Geuk egina. 
 
Higadura prozesu larriak dituzten eremuetan, bada higadura eta begi hutsez ikus daiteke; 
higadura prozesu oso larriak dituzten eremuetan, bada higadura eta begi hutsez ikus daiteke eta 
muturreko higadura prozesuak dituzten eremuetan, bada higadura eta begi hutsez ikus daiteke, 
eta horietan 50-100, 100-200 eta 200dik gora T/ha lurzoru galtzen da urtean hurrenez hurren.  
 
Aipatzekoak dira Hirigunean hegoaldean, AP-8 autopistako ezpondetan, muturreko higadura 
prozesuak bizi dituzten guneak daudela. Udal barrutiaren hegoaldean ere, Aiako Harria inguruan, 
malda handiko lekuetan, higadura prozesu larriak edo oso larriak bizi dituzten guneak daude. 
 

5.7.4. GEOTEKNIA 
 
Udalerriko iparraldeko erdialdeak baldintza geotekniko “egokiak” ditu zati gehienean, Eusko 
Jaurlaritzak egindako gaikako kartografian (Geoeuskadi) jasotako datuen arabera. Halaz ere, 
paduretatik eta ibai-ibilguetatik hurbilen dauden eremuek baldintza “ezegokiak” edo oso 
“ezegokiak” dituzte putzuz beteak egoteagatik, sostengu-asentu ahalmenagatik eta uholde 
arriskuagatik. Hegoaldeari bagagozkio, nagusi dira “baleko” eta “kontrako” baldintza 
geoteknikoak, eskuarki emendatu egin direlako aldapak. 
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14. Irudia. Baldintza geoteknikoak. Iturria. Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Kartografia. Ekolur. Geuk 

egina. 
 

5.7.5. BASOKO SUTE ARRISKUA 
 
Eusko Jaurlaritzaren Larrialdiei Aurre Egiteko Zuzendaritzaren txostenak (2008ko uztaila) suteen 
arriskua izan dezaketen lau baso kategoriarekin osatutako planoa eskaintzen du, EAEko 2007ko 
landarediaren kartografian eta EAEko 1999ko baso erregaien ereduan oinarrituta. Hona hemen 
kategoria horiek:  
 
� Arriskurik ez: mahastien aldeak dira. 
� Arrisku txikia: landare erruderal nitrofiloak (hiri finkamenduak) dituzten eremuak, belardiak 

eta lur landu atlantikoak dira. 
�  
� Arrisku ertaina: harizti eremu degradatuak dira. 
� Arrisku handia: harizti eremu sendotuak eta basoko zuhaiztien aldeak dira. 
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16. Irudia. EAEko Arriskuen Mapa (Sute arriskua). Iturria . Eusko Jaurlaritza, Barne saileko Larrialdiei Aurre egiteko Zuzendaritza (2008ko martxoa). 
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Eraikuntzaren Kode Teknikoak jasotako Basoko Suteei aurre egiteko Planak zera esaten du: 25 
metro zabaleko zerrenda egon behar du eremu eraikia (eraikuntzak) baso eremutik bereizteko, 
baso eremuko sute bat zabaltzeko moduko zuhaixkarik edo landarerik gabe. 

5.7.6.  KUTSATUTA EGON DAITEZKEEN LURZORUAK 
 
“EAEko lurzorua kutsa dezaketen jarduerak izan dituzten lurzoruen inbentarioaren” arabera 
(Zirriborroa eskura dago Geoeuskadin, azken eguneratzea 2013ko maiatzean egina), Irunen 227 
leku daude lurzorua kutsa dezaketen jarduerak izan dituztenak, 95,93 Ha-ko azalera guztira. 
 
Belaskoenea, Katea, Anaka eta Azkenportura biltzen dira kutsadura eragin dezaketen industria 
guneak. Honatx tipologiak. 
 

Kokaleku mota Zerrendan jasotako 
lursailen kopurua Azalera (ha) 

Jardunean 186 61.85 
Geldirik 20 21,90 
Aldatuak 21 12,18 
GUZTIRA 227 95,93 

 
Udal barrutian 9 zabortegi daude eta 4,86 ha hartzen dituzte guztira, horietatik 6 jardunean ari 
dira eta 3 geldirik daude.
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15. Irudia. Kutsa dezaketen jarduerak izan dituzten edo dituzten lurzoruen Inbentarioaren zirriborroa (2013ko maiatzean eguneratua). Iturria: Eusko Jaurlaritzaren 

Ingurumen Kartografia. Ekolur. Geuk egina. 
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5.7.7.  BERTAN BEHERA UTZITAKO MEATZE EGITURAK 
 
EAEko bertan behera utzitako meatze egituren inbentarioaren (Eusko Jaurlaritza) arabera, Irungo 
udal barrutian hainbat eratako 34 meatze egitura daude bertan behera utziak. 6 harrobi, 7 
hondakindegi, lurpeko 12 ustiapen eta 10 misto bereiz daitezke. 
 

 
16. Irudia. EAEko bertan behera utzitako meatze egituren inbentarioa. Iturria: Eusko Jaurlaritzaren 

Ingurumen Kartografia. Ekolur. Geuk egina. 
5.7.8. INGURUMEN ZARATA 
 
Irungo Udalak Zarata-mailaren Inbentarioa eta Karakterizazioa egina du Irunen 1995. urtetik eta 
gero Ingurumen Zarataren Lehen Ebaluazioa egin zuen 2001. urtean. Lan horien eta Agenda 
21en Diagnostikoaren konklusioek adierazten dute honako hauek direla zarata handiena eragiten 
duten iturri nagusiak: AP-8 autopista, N-1 Iparraldeko saihesbidea eta Nafarroa hiribidea, 
ibilgailuen trafikoari dagokienean, bi burdinbideak, Hondarribiko aireportua, Belaskoenea, 
Errotazahar edo Soroxartako industri poligonoak, eta baita ostalaritzako eta aisiarako hainbat 
jarduera ere. Oraindik ez dago egina udal barrutiko zarataren mapa. 
 
2008ko apirilean Sustapen Ministerioak jendaurrera eraman zuen RENFEren burdinbidearen 
ardatzak Irungo udalerriaren esparruan eragiten duen zarataren mapa estrategikoaren 
zirriborroa. 2008ko ekainean GFAk jendaurrera eraman zuen AP-8 Autopistak eta N-1 
errepideak eragiten duten zaraten mapa estrategikoaren zirriborroa. Dokumentu hauen 
kartografian azpiegitura hauei lotutako zaraten mailak kontsultatu daitezke, nahiz eta oraindik 
behin betiko onartuta ez dauden.  
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Oraindik ez da osatu Euskotrenen burdinbideak eragindako zarataren mapa, baina 2012. urtea 
baino lehen amaituta behar du. Eskura dagoen informazioaren arabera, Hondarribiko aireportuak 
ez du zertan zarataren mapa egin beharrik, ez baitu urtean 50.000 operazioren kopurua 
gainditzen. 
 
Egungo hiriaren parte bat eta Plan Nagusiak hirigintza garapenari begira proposatzen dituen 
esparruen parte bat azpiegitura horiek eragindako zaraten pean daude, kontuan baditugu atariko 
emaitza horiek. 
 

Plangintza esparrua. AP-8 GI-636 Renfe 
0.2.01. Geltoki Ingurua   X 
1.1.04. Zaldunborda  X  
1.1.10. Araso Iparraldearen 
Luzapena 

 X X 

1.1.11. Oiantzabaletaren luzapena  X  
1.1.12. Araso – Saskiburua X   
1.1.13. Atalaia X   
1.2.13. Katea Erdialdea   X 
2.1.05. Zubieta  X  
2.1.07. Jaizkibel bizilekua  X  
2.1.08. Zabaleta  X  
4.2.07. Kostorbe  x  
6.2.06. Txenperenea X   
7.2.08. Matxalagain X   
8.1.02. Azken Portu  X  
8.1.11. Harrobieta  X  
8.2.05. Jose Mª Franco X   
8.2.03. Ernautenea X   
8.2.06. Gazteluberri  X  
8.2.07. Gaztelu X X  
8.3.04. Lastaola Postetxea  X  
8.3.05. Mendipe  X  
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8.3.12. Pausu  X  
1.1.02. Araso Iparraldea  X X 
1.2.01. Tesa X   
1.3.01. Porcelanas Bidasoa X  X 
2.2.03. Wagon – lits   X 
2.2.05. Mugica   X 
2.2.06. Decoex S.A. X  X 
4.2.03. Iparralde-Gal  X  
5.3.03. Bidasoa  X  
5.3.06. Istillaga – Dunboa  X  
6.2.01. Oñaurre X   
7.1.01. Osinbiribil  X  
7.2.02. Altzukaitz X   99

ko
 H

AP
Na

n d
efi

nit
uta

ko
 es

pa
rru

ak
 

ga
uz

atz
en

 ar
i d

ire
na

k 

7.2.04. Arbes X   
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Kontuan izan behar da GI-636 Irundik igarotzean hiri bide bilakatuko dela eta bertatik ezin izango 
dela ibilgailu astunik pasa, horiek AP-8ra desbideratuko baitira. 

5.7.9. ARRISKU TEKNOLOGIKOAK 
 
Eusko Jaurlaritzaren Larrialdiei Aurre Egiteko Zuzendaritzaren txostenaren arabera (2008ko 
uztaila), Irungo udal barrutian honako azpiegitura hauek egon litezke arriskuan haietatik gai 
arriskutsuak igarotzen direlako: 
 
• AP-8 autopista: arrisku HANDIA. 
• GI-636 errepidea: arrisku OSO TXIKIA - TXIKIA 
• N-121 errepidea: arrisku TXIKIA. 
• RENFEren burdinbidea: arrisku ERTAINA. 
 
Eusko Jaurlaritzak emandako kartografian 100, 200 eta 600 m-ko eragin-zerrendak azaltzen dira 
adierazitako azpiegitura horien alde banatan. 
 
Irunen eta alboko udalerrietan ez da SEVESO II Araudira bildutako industria jarduera 
arriskutsuak izan ditzakeen industriarik hauteman. 
 

 
17. Irudia. EAEko Arriskuen Mapa (Merkantzia arriskutsuen errepideko garraioa). Iturria . Eusko 

Jaurlaritza, Barne saileko Larrialdiei Aurre egiteko Zuzendaritza (2008ko martxoa). 
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18. Irudia. EAEko Arriskuen Mapa (Merkantzia arriskutsuen errepideko garraioa). Iturria . Eusko 

Jaurlaritza, Barne saileko Larrialdiei Aurre egiteko Zuzendaritza (2008ko martxoa). 
 

5.7.10. ARRISKU SISMIKOA 
 
Irungo udalerria IV-V arrisku eremuan dago EAEko Arriskuen Maparen arabera, eta 
horrenbestez, ez du arrisku sismikorako larrialdi plana egiteko beharrik. Halaz ere, Lurrikarei 
aurre egiteko eraikuntza araua bete behar du (997/2002 ED, irailaren 27koa). 
 

5.7.11. ARRISKUEN MAPA 
 
Zoruaren gaineko 2007ko maiatzaren 28ko 8/2007 estatuko oinarrizko Legearen 15. artikuluaren 
eta Eusko Jaurlaritzaren ekainaren 3ko 105/2008 Dekretuaren 31. artikuluaren arabera, 
Ingurumen Iraunkortasunaren Txostenak udalerrian dauden berezko arriskuen mapa izan behar 
du. 
 
Egindako arriskuen mapan sartu dira hala berezko arriskuak nola gizakiak eragindako arriskuak. 
Hasteko, arriskuen mapan honako hauek jasotzea proposatzen da: 
  
• Berezko arriskuak: 

o Uholde-arriskua, bertara biltzen dira, 10, 100 eta 500 urtera begira, uholdeak 
errepikatzeko arriskua duten guneak. 
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o Akuiferoen kutsatuak izateko zaurgarritasuna: udal barruti osoan zaurgarritasun txikia 
edo oso txikia denez, alderdi hau aintzat ez hartzea erabaki da. 

o Higatu daitezkeen guneak 
o Geoteknia 
o Basoko sute arriskua, arrisku ertaineko eta arrisku handiko guneak jasota. 

 
• Gizakiak eragindako arriskuak: 

 
o Kutsaturik egon daitezkeen lurzoruak. 
o Bertan behera utzitako meatze egiturak. 
o Arrisku teknologikoak: komunikabide azpiegituretan barrena gai arriskutsuen 

garraioarekin lotuak. 
o Ingurumen zarata. 
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6. ALTERNATIBEN INGURUMEN AZTERKETA. HARTUTAKO SOLUZIOAREN 
JUSTIFIKAZIOA 

 
6.1. ALTERNATIBA “ZERO” EDO ESKU EZ HARTZEKO ALTERNATIBA 
 
HAPNaren berrikuspenak ez du alternatiba “zero” edo esku ez hartzeko alternatibarik 
aurreikusten. Burura eramandako diagnostikoaren arabera, indarrean dagoen 1999ko HAPNa 
hein handi batean garatu da, eta hiriak ezin die erronka jakin batzuei aurre egin hirigintzaren 
arloan, batez ere etorkizun hurbilean etxebizitzen beharrei erantzuteko eta udalerriaren hazkunde 
ekonomikoari erantzuteko. Era berean, bide azpiegituren arloan defizit handia sumatzen da, baita 
burdinbide azpiegiturak egokitzeko behar handiak ere. Horregatik guztiagatik, alternatiba “zero” 
aukerak behar horiek albora uztea lekarke; beraz, aintzat ez hartzea erabaki zen, eta teknikoki 
bideragarriak diren alternatibak aztertzeko garaian bazterrera uztea erabaki da. Aitzitik, 
HAPNaren berrikuspena egitea erabaki da 1.2. atalean adierazitako irizpide eta helburuen 
arabera (Bideen artikulazioa, burdinbidearen hausturaren soluzioa, jarduera ekonomiko 
berrietarako lur hornidurak, etxebizitza berriak egiteko lur hornidurak, hornidurak osatzea eta 
ingurumenaren antolamendua).. 
 
6.2. ALTERNATIBEN DEFINIZIOA 
 
HAPNaren tramitazioan zehar, halako alternatiba batzuk proposatu dira era irekian, eta 
herritarrek parte hartzeko fasearen ondoren behin betiko eredua prestatu da.  
 
Ingurumen ikuspegitik begiratuta, hiru atal handi hauetan egituratu daitezke Plan honen 
proposamenak: 
 
� Komunikazio azpiegituren proposamenak:  

 
o Bide eskema orokorra 
o Burdinbide azpiegiturak 

 
� Hirigintza garapenen proposamenak: 

 
o Etxebizitza garapena 
o Jarduera ekonomikoak 
o Sistema Orokorreko Espazio Libreak eta Ekipamendua 

 
� Zoru Urbanizaezina tratatzeko proposamena 

6.2.1. KOMUNIKABIDE AZPIEGITUREN PROPOSAMENEN ALTERNATIBAK 
 
IIT honen 1.4.1. atalean eta hirigintza memoriaren 6. atalean kontsultatu daitezke 
komunikabideen azpiegiturak hobetzeko xedean proposatzen diren alternatibak. 
 
Komunikabideen azpiegituren inguruan egindako proposamen gehienak bide azpiegituretara 
mugatzen dira. Irungo HAPNan hainbat proposamen egiten dira, batzuk aldaerekin edo 
alternatibekin, bide sarearen hierarkizazio egokia lortu ahal izateko.  
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6.2.1.1. Bide eskema orokorra 
 
Gainera, eragin handiko zirkunstantzia bi adierazi behar dira Irungo bide sistemari dagokionez. 
Lehenik, esan dezagun udal barrutiko bideetan dauden trafikoen parte handi bat pasoko 
trafikoek osatzen dutela, nola hiri arteko trafikoek hala Europaz gaindikoek. Bigarrenik, Irungo 
komunikabide azpiegitura nagusiak (GI-636 errepidea, lehen N-1 errepidea eta A-8 autopista) 
Gipuzkoako Foru Aldundiaren titularitatepekoak direla esan beharra dago. Plan Nagusiaren 
proposamenak, beraz, proposamen generikotzat hartu behar dira, proiektuak erredaktatu ahala 
berretsi beharrekoak. 
 
Honako hauek aintzat hartzen zituzten proposamenek: 
 
• GI-636 (lehen N-1) errepidea bikoiztea Jaitzubiako zuzenean (lotune berri batekin Eskualdeko 

Ospitalearen parean) eta Iparralde Hiribideraino.  
• Osinbiribil eta Behobia artean errepidea bikoiztea, hiru alternatiba proposatzen dira: 

- “N-Ibaia 1.” alternatiba. Elkarren gainean egokitutako galtzaden bidez burutuko litzateke. 
- “N-Ibaia 2.” alternatiba. Maila berean egokitutako galtzaden bidez burutuko litzateke. 
-  ”N-Ibaia 3.” alternatiba. Honen arabera, GI-636 errepidearen egungo trazadurari eta 

sekzioari eutsiko litzaieke, baztertuko litzateke errepidea bikoiztea. 
• Behobiatik igarotzean, Behobia auzoan bi alternatiba proposatzen dira: 

- N-Behobia 1” alternatiba. Mendebaldetik hasita lehenengo atala lurpean eta estalkipean 
egitea proposatzen zen Zaisako egungo biribilguneraino, eta lurpean baina estali gabe 
Antton Ttipiko egungo biribilguneraino, AP-8 eta N-121 errepideekiko egungo loturari 
eutsiz eta osatuz. 

- N-Behobia 2” alternatiba. Aurreko proposamenarekiko aldeak Autopistaren eta Antton 
Ttipiko egungo biribilgunearen arteko biribilgune eta loturen behar desberdinetan dautza. 
Beste lotune bat planteatzen zen Iparraldeko Saihesbidearen, Nafarroarako errepidearen 
eta AP-8 autopistaren artean. 

- N-Behobia 3 alternatiba. Hirugarren honek GI-636 errepidearen egungo trazadurari 
eustea proposatzen du, baztertu egiten du errepidea zorupean bideratzea, eta hiriko bide 
baten tratamendua ematea proposatzen du trazaduraren aldaketa txiki batzuk eginik. 

Zubimusuko eta Osinbiribileko biribilgunearen artean GI-636 egokitzeko, 4.2.05. Santiago 
Urtizberea esparrua definitu da, “Sistema Orokorreko Bideak” kalifikazio xehearekin eta 86.035,41 
m2-ko azalerarekin. 
 
HAPNaren Aurrerakinean 3 alternatiba planteatzen dira hiria inguratzeko Hegoaldeko 
ingurabideari begira. 
 
• “R-1” Hegoaldeko Ingurabidearen alternatiba: R-1” Hegoaldeko Ingurabidearen alternatiba. 

Ingurabide hau ardatz bakarreko bide gisa planteatzen zen, hiru ataletan banatua: lehenengoa 
Oñaurre, Txenperenea eta Erribera bitartean, bigarrena Matxalagainen barrena, zati bat 
tunelean, eta hirugarrena Blaian barrena, Antton Ttipiko hiribide nagusiarekin bat egiteko. 
Azpiegitura hau oso-osorik egokituko litzateke A-8 autopistaren iparraldean. Proposatutako 
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bizileku garapenerako esparruen atal gisa bideratuko litzateke, eta AP-8 autopistarekiko 
lotunea izango luke Txenperenea esparruaren hegoaldean. 

• R-2” Hegoaldeko Ingurabidearen alternatiba: Ingurabide hau autopistaren alde bietara 
garatuko litzateke, Txenperenea eta Erribera bitarteko atalean, eta burdinbide sare berriaren 
erreserbarako zerrendaren parte bat okupatuko luke. AP-8 autopistarekiko lotune bat 
bideratuko litzateke Txenperenea esparruaren hegoaldean. 

• R-3” Hegoaldeko Ingurabidearen alternatiba: Ingurabide alternatiba hau bere osotasunean 
planteatuko litzateke A-8 Autopistaren hegoaldean, burdinbide sare berriaren erreserbarako 
zerrendaren parte handi bat okupatuz. Oñaurreren hegoaldetik Ibarlaraino AP-8 autopistaren 
paraleloan bide berri bat egitea eskatuko luke. Hiru lotune egongo lirateke Txenperenea, 
Eguzkitzaldea eta Ibarla parean. 
 

Hegoaldeko Ingurabidea garatzeko 6.2.09 Hegoaldeko Ingurabidea esparrua definitu da 
114.216,27 m2-ko azalerarekin, baina esparru horren zati bat sistema orokorreko espazio 
libreetarako erabiliko da (462,04 m2). Gainera, Blaia eta Matxalagain esparruetan 31.613,87 m2 
eta 26.206,09 m2 erabiliko dira, hurrenez hurren, sistema orokorreko bideetarako, Hegoaldeko 
Ingurabidea osatzeko.  
 
Aurrerakinean 3 alternatiba proposatzen dira Hegoaldeko Ingurabideari begira, bakoitza bere 
ingurabidearekin lotua (R-1 S-1ekin eta horrela gainerakoak). Hasierako onarpen dokumentuak 
laugarren alternatiba bat proposatzen zuen (R4-S4). 
 
• “S-1” Hegoaldeko Saihesbidearen alternatiba: autopistaren hegoaldetik bideratuko litzateke 

AP-8ren paraleloan.  
• “S-2” Hegoaldeko Saihesbidearen alternatiba. Alternatiba honen arabera noranzko biak AP-

8 autopistaren alde banatan egokituko lirateke, azpiegitura honetan hirugarren bide bat 
erreserbatzeko aukera emanez eta trafiko independenteekin. Egungo autopistaren gune jakin 
batzuetan aldaketa batzuk egitea eskatuko luke, aldaketa txikiak baina. Etorkizuneko bide 
guztiak bilduko lituzke. 

• “S-3” Hegoaldeko Saihesbidearen alternatiba. Saihesbide hau bere osotasunean garatuko 
litzateke AP-8 autopistaren hegoaldean, Arbestik Behobiaraino baizik ez litzateke iparraldetik 
luzatuko. Ekialdeko eta mendebaldeko muturretan hiri arteko bidearekin bat egitea planteatuko 
litzateke, hegoaldeko ingurabidearekiko lotuneak bezala. Trazadura berri hau 6 km luze 
litzateke gutxi gora-behera. 

• “R4-S4” Alternatiba, Ingurabide hau barnealdearen perimetroko ardatza litzateke, hiru atal 
izango lituzke autopistaren bazterrean, eta baztertu egingo litzateke hegoaldeko 
Saihesbidearen eraikuntza. Horren ordez, egungo AP-8 zabaltzea proposatzen du (hiru 
errei), eta lotuneak izango lituzke GI-636 errepidearekin Katean eta N-121 errepidearekin 
Behobian. Bestalde, AP-8 autopistatik beste sarbide bat egongo litzateke Irungo hirira, eta 
sarbide honek bat egingo luke Hegoaldeko Ingurabidearekin. 

 
Aurrerakin dokumentuak Olaberriako Korridorerako planteatzen zuen esku hartzeak bide 
garrantzitsu bat jasotzen zuen, hirigintza proposamenetik bereizi gabe, baina azkenean baztertu 
egin da. 
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Gainera, plangintza esparru batzuetan sistema orokorreko bideetarako azalerak sartzen dira bide 
azpiegituren sarea osatzeko. Erabilera nagusia bizilekua duten esparruen artean honako hauek 
aipatuko ditugu sistema orokorreko bideetarako direnak. 
� Geltoki Ingurua (0.2.01): 73.658,80 m2 
� Katea Erdialdea (1.2.13): 9.107,10 m2 
� Araba Ekialdea kalea (1.2.14): 6.805,52 m2 
� Lopez Becerra (5.1.01): 4.252,76 m2 
� Txenperenea (6.2.06):  15.336,96 m2 
� Alei (6.2.08): 3.551,97 m2 
� Maltxalagain: 26.206,09 m2 
� Blaia: 31.613,87 m2 
� Lastaola Postetxea (8.3.04): 7.272,99 m2 
� Mendipe (8.3.05): 701,30 m2 
 
Jarduera ekonomikoetarako eta ekipamenduetarako den Urdanibia Zubieta esparruan 
(2.1.05) 30.482,58 m2 lurzoru gorde dira sistema orokorreko bideetarako eta Pausun, 
berriz, 2.339,53 m2. Oña esparruan (6.2.02) lurzoruaren erdia, 6.953,42 m2, sistema 
orokorreko bideetarako izango da eta gainerakoa Sistema Orokorreko Espazio 
Libreetarako.  

 
6.2.1.2. Burdinbide azpiegiturak 
 
Burdinbidearen alorrean jasotako proposamenak ez dira elkarren arteko alternatibak.  
� Proposamenak trenbidearen espazioaren hegoaldeko esparruan, Gaitxurizketatik Auzolan 

kaleko egungo zubiraino: 
- Trenbide sare berriaren (abiadura handikoa) trazadura Nazioarteko sarearekin lotzea 

Irungo geltokira iritsiko litzatekeen “by-pass” baten bidez. Horrek Kateako eta 
Auzolaneko zubiak birmoldatzea eskatzen du. 

- Bitariko bidea Pasaiako Porturaino luzatzea eta Arasotik aurrera Euskotrenen 
burdinbideak bikoiztea. 

- Euskotrenen geraleku berri bat egitea Araso aldean. 
- Kateako geralekuaren hobekuntza burdinbidearen gainean pasabide bat eraikiz eta 

zerbitzua Letxunborro alderaino luzatuz. 
� Proposamenak trenbidearen espazioaren erdialdeko esparruan. Auzolan kaleko zubiaren eta 

Colon Ibilbidearen artean: 
- Bidaiarien trafikoa eta salgaien trafikoa bereiztea, bidaiarien geltokia egungo lekutik apur 

bat hegoalderago eramatea, Aduana zaharraren ondoko burdinbidearen espazioa libre 
uzteko. 

- Burdinbidearen espazioaren birmoldaketa aprobetxaturik, geltokia eta burdinbideen atal 
bat estaltzea eta hiriaren erdialdean espazio libre berriak sortzea, bizilekuen eta ekonomi 
jardueren eskaintza emendatuz eta hiri sarea osatzen lagunduko duten zeharkako 
bideak sortuz. Eta burdinbidearen trazaduraren alde bietako auzoen arteko 
komunikazioa hobetzea. 
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- Euskotrenen trazaduraren aldaketa ADIFen burdinbide-plataformara bilduz, haren 
paraleloan garatzeko, eta geltoki komun bat eraikirik, intermodalitatea eta trenbide 
sistema bien zerbitzuen aldakortasuna erraztuz. 

- Katea, Erdialde eta nazioarteko zubiko geltokien inguruetan disuasio-aparkalekuak 
egitea proposatzen da. 

� Proposamenak trenbidearen espazioaren iparraldeko esparruan. Colon Ibilbidearen eta 
Bidasoaren artean. 

- Burdinbideak arkupe luze baten pean egokitzea, salgaien trafikoaren trukeari egokiturik 
eta errepide sarearekin loturik. Neurri handiko konposizioak egin ahal izateko, 
burdinbidearen azpitik behar luke N-1 errepidearen Iparraldeko Saihesbidearen 
trazadurak, eta horrek errepide honekin eta hiriaren erdialdearekin lotuko lukeen 
zabalgune bat egitea dakar. 

- Aldirietako trenentzako eta Euskotrenen trenentzako geraleku berri bat egitea 
erakustazokaren inguruan eta Bidasoa ibaiaren gaineko zubiak handitzea Hendaiako 
geltokiarekiko loturak hobetzeko xedean. 

- Kontuan izatea disuasio-aparkalekuetarako lekuen aukera, nola Kateako trenbide 
geltokiaren hala Santiagoko nazioarteko zubiaren ondoko bide erreserbetan. 

Geltoki Ingurua esparruan (0.2.01) 77.765,81 m2 gorde dira burdinbide azpiegituretarako. 

6.2.2. HIRIGINTZA GARAPENERAKO PROPOSATURIKO ALTERNATIBAK 
 
Hirigintza garapenen proposamenek Jarduera Ekonomikoen garapenak nahiz Bizileku garapenak 
hartzen dituzte aintzat, eta baita haiekin lotutako beste elementu batzuk ere, Ekipamenduak, 
Hornidurak edo Espazio Libreak, esate baterako. 
6.2.2.1. Etxebizitza garapena 
 
Bizilekuen garapen garrantzitsuena nola kualitatiboki hala kuantitatiboki, Geltoki Ingurua 
esparrukoa da. Hasierako onarpenerako dokumentuak bi aukera aztertzen ditu alde honen 
antolamenduari begira. 
 
� E-1 Alternatiba:  geltoki inguruaren antolamendua du xede, eta egun CAF enpresak 

okupatzen dituen industria zoruak biltzen ditu. 
HIRIGINTZA SAILKAPENA 
Hori Zorua 363.685,00 m2a 
KALIFIKAZIO GLOBALA 
Bizilekua (R) 137.712,00 m2a 
Jarduera Ekonomikoak (A) 21.930,00 m2a 
Burdinbide Sistema  78.143,00 m2a 
Sistema Orokorreko Ekipamenduak 9.451,00 m2a 
Sistema Orokorreko Espazio Libreak 40.003,00 m2a 
Sistema Orokorreko Bideak 76.446,00 m2a 

� E-2 Alternatiba: geltoki inguruaren antolamendua du xede, baina ez du aintzat hartzen CAF 
enpresaren lursaila, eutsi egiten dio industria jardueretarako egungo erabilerari. Era berean, 
baztertu egiten du trenbide sarearekiko lotura. 
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HIRIGINTZA SAILKAPENA 
Hori Zorua 310.782,00 m2a 
KALIFIKAZIO GLOBALA 
Bizilekua (R) 98.078,00 m2a 
Ekipamenduak eta Zerbitzuak 15.835,00 m2a 
Burdinbide Sistema  87.263,00 m2a 
Espazio Libre Publikoak 55.336,00 m2a 
Bide komunikazioak. 54.269,00 m2a 

 
6.2.2.2. Jarduera ekonomikoak 
 
Azpimarragarriak dira, ingurumenaren ikuspuntutik arazoak sor litzaketelako, Aurrerakinaren 
Dokumentuak Araso Iparraldearen Luzapena eta Olaberria Ingurua esparruei begira egiten 
dituen proposamenak.  
 
Hasierako Onarpenerako dokumentuan bi alternatiba planteatu ziren Araso Iparraldearen 
Luzapenari begira: 
 
� A-1 Alternatiba: bat dator Aurrerakinaren proposamenarekin. Hirigintza garapena 

proposatzen zen Araso Iparraldeko industrialdeko industria izaerako ekonomi jarduerei leku 
egiten dien zoruaren luzapeneko eremuan. Ondoko taula honetan ageri dira 
proposamenaren parametroak:  

HIRIGINTZA SAILKAPENA 
Zoru Urbanizagarria 214.478,00 m2a 
KALIFIKAZIO GLOBALA 
Industria (I) 120.802,00 m2a 
Espazio Libre Publikoak (L) 93.676,00 m2a 

 
� A-2 Alternatiba: Hirigintza garapena proposatzen da Araso Iparraldeko industrialdeko 

industria izaerako ekonomi jarduerei leku egiten dien zoruaren luzapeneko eremuan. 
Esparrutik kanpora geratzen dira esparruaren iparraldeko baserri bakartuak, Aurrerakinaren 
dokumentuan sektore honetara biltzen zirenak, eta zabaldu egiten da mendebaldeko 
muturreko espazio libreen erreserba-zerrenda. Ondoko taula honetan ageri dira 
proposamenaren parametroak: 
 

HIRIGINTZA SAILKAPENA 
Zoru Urbanizagarria 196.546,00 m2a 
KALIFIKAZIO GLOBALA 
Jarduera ekonomikoak 116.071,00 m2a 
Sistema Orokorreko Espazio Libreak (L) 80.475,00 m2a 

 
Hasierako Onarpenerako dokumentuan bi alternatiba planteatu ziren Olaberria Inguruari begira, 
O-1 eta O-2: 
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� O-1 Alternatiba: Bat dator Aurrerakinaren proposamenarekin, eta Olaberriako korridorean 
modu etenean aurreikusitako hainbat esku hartze bateratzea du xede. Formaren ikuspuntutik 
independenteak diren eta, ongi koordinatuta bada ere, berezko garapena izan ditzaketen 
esku hartze batzuen bidez bideratuko litzateke antolamendua; denak egongo lirateke bide 
nagusi batek lotuak. Ondoko taula honetan islatzen dira antolamendurako proposamenaren 
parametroak. 
 

HIRIGINTZA SAILKAPENA 
Zoru Urbanizagarria 600.882,00 m2a 
KALIFIKAZIO GLOBALA 
Teknologia Parkea 600.882,00 m2a 

 
� O-2 Alternatiba: Alternatiba honen arabera, Zoru Urbanizaezinaren sailkapenari eutsiko lioke 

Olaberria haranak. Olaberria harana Babesteko Plan Bereziaren proposamena egiten du, 
haranaren inguru osoa hartuko duena (gutxi gorabehera 600 Ha) eta bertan ezarri beharreko 
erabileren –nekazaritza eta abeltzaintza edo baso erabileren sustapena, landa inguruneen 
berariazko babesa, arkeologia eta kultura espazioak– antolamendu integratua zehaztu 
beharko du. Sektorizatu gabeko Zoru Urbanizagarrien bi esparru bereizten dira, gutxi 
gorabehera 26 Ha, eta horietan beste erabilera eta jarduera batzuk garatu ahal izango dira, 
betiere beren ezaugarri bereziengatik haranaren ingurunearekin bateragarriak izateko 
ezinbesteko baldintzak betetzen badituzte.  

 
HIRIGINTZA SAILKAPENA 
Zoru urbanizagarri sektorizatu gabea Azalera 
Urune (9.1.01) 56.440,00 m2a 
Epele (9.1.02) 54.966,30 m2a 

 

6.2.3. SISTEMA OROKORREKO ESPAZIO LIBREAK, EKIPAMENDUA ETA 
HORNIDURAK 

 
Ez da alternatibarik planteatu sistema orokorreko espazio libre eta ekipamenduetarako. 
 

6.2.4. ZORU URBANIZAEZINA TRATATZEKO PROPOSAMENA 
 
Zoru Urbanizaezina tratatzeko proposamenak ez du alternatibarik planteatu.  
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6.3. ALTERNATIBEN INGURUMEN BALORAZIOA 
 
Kapitulu honetan, ingurumenaren ikuspegitik begiratuta deskribatu eta baloratuko dira Plan 
Nagusiaren diseinuan gaur egun arte jasotako esku hartzeko jarduera nagusiak. Aurrerakinaren 
faseko Ingurumen Iraunkortasunaren Txostenean (IIT) egindako eraginen identifikazioa, 
karakterizazioa eta balorazioa erreferentzia gisa hartuta, Hasierako Onarpenerako dokumentuan 
eta behin-behineko Onarpen dokumentuaren behin betiko proposamenean azkenean jaso diren 
alternatibei begira aurreikusten diren eragin nagusiak azalduko dira. Eragin garrantzitsuenen 
bilakaera azpimarratzen da antolamendu proposamenean sartutako aldaketen arabera 
(Aurrerakin faseko IITan identifikaturiko ingurumen eraginak handitu, emendatu edo desagertu).  
 
Azkenean ontzat hartutako soluzioaren eta EAEko Ingurumeneko Esparru Programak jasotako 
ingurumen irizpide estrategikoen arteko koherentziaren eta egokitze mailaren inguruko 
azterketarekin amaitzen da alternatiben ingurumen balorazioa (Ikus 1.2 eta 5.1. atalak).  
 
Izaera eta esku hartze esparru aldakorrak dituzte Plan Nagusian jasotako antolamendu 
proposamenek. Proposaturiko lurralde eredurako izaera estrategikoa dute horietako batzuek.   
 
Alternatiben ingurumen balorazioa egiteko, taula bat prestatu da alternatiba bakoitzeko, eta 
proposamenaren laburpena jaso da bertan. Era berean, ingurumen baldintzatzaile nagusiak eta 
esku hartzeen ingurumen eraginak aipatzen dira, eta eragin garrantzitsuenak ageri dira 
bukaeran.  
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6.3.1. BIDE ESKEMA OROKORRA 
 
6.3.1.1. GI-636 BIKOIZTEA: MENDELU – OSINBIRIBIL ZATIA 

GI-636 BIKOIZTEA: MENDELU – OSINBIRIBIL ZATIA 
N-1.1 ALTERNATIBA 

FASE
A  

Aurrerakina PLANOA IIT 3.1.1 

PROPOSAMENA  
− Saihesbidea zorupetik igarotzea Mendelun, Letxunborro hiribideko lotunea kenduta.  
− Plaiaundin biribilgune bikoitzeko sistema sortzea lotunearen lekuan.  

INGURUMEN BALDINTZATZAILE NAGUSIAK 
− Espazio Natural Babestuak: KBE – HBBE Txingudi – Bidasoa (ES2120016 eta ES0000243). 
− Txingudiko Baliabide Naturalak Babesteko eta Antolatzeko Plan Berezia. 
− Garrantzi komunitarioko habitatak3: 

o 6510: Altitude baxuetako sega-belardiak 
o 91E0*: Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior-zko baso alubialak. 

− Faunarentzako interes eremuak: “Arriskuan dauden Espezieen Euskal Katalogoan” jasotako 
hainbat hegaztifauna espezierentzat “Garrantzi Bereziko Eremua" da San Lorentzo putzua.  

− Lurzoru eta mota agrologikoak: Zubimusu inguruko gaitasun agrologiko handiko lurzoruak (II. 
motakoak) eta nekazaritza jarduerak.  

− Ingurumen arriskuak:  
o 10, 100 eta 500 urtera uholdeak errepikatzeko arriskua duten guneak. 
o Zarata: Esparruak 65 dB(A) inguruko soinu-mailak ditu egunez.  
o Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak 

ESKU HARTZEEN INGURUMEN ERAGINAK 
− Ha 1,00eko okupazioa KBE – HBBE Txingudi – Bidasoan. 
− Obretan eragina izango da uraren kalitatean: sare hidrografikoa eta urmaelak. 
− Eragina garrantzi komunitarioko habitatetan. 
− Eragina faunari: Plaiaundiren barnean eragina izango da San Lorentzo putzuan, eta 

desagertzeko arriskuan dauden hegaztifauna espezie askorentzat “Garrantzi Bereziko Eremua" 
da hori.  

− Gaitasun agrologiko handiko lurzoruak galtzea. 
− Ikus eragina azpiegitura handitzeagatik. 
− Uholde-arriskua: 10 urtera uholdeak errepikatzeko arriskua duen gunetik igarotzen da oso-osorik 

trazadura.  
− Eragin akustikoa: errepidearen eragin akustikoa handitu egingo dela aurreikusten da, 

errepidearen bikoiztea dela-eta trafikoaren bolumena ere handitu egingo delako.  
− Bide azpiegiturak gaur egun sortutako hesi eragina indartuko da. 

⇒ Ingurumen ondorio negatibo handiak izango dira baliabide naturaletan, KBE – HBBEan, 
landaredian eta faunan izango den eraginagatik; ez da ziurtatuko esparru honetako kontserbazio 
helburuen babesa.  

⇒ Garrantzi handiko ondorioak arriskuen alorrean. 

                                            
3 Habitatei buruzko 92/43/EE Zuzentarauaren I. Eranskinean jasotako habitatak.  
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GI-636 BIKOIZTEA: MENDELU – OSINBIRIBIL ZATIA 

N-1.2 ALTERNATIBA 
FASEA Hasierako onarpena PLANOA IIT 3.1.1 
PROPOSAMENA 
− Saihesbidea zorupetik igarotzea Mendelun eta Plaiaundi Institutuaren hegoaldetik jarraitzea. 
− KBE – HBBE Txingudi – Bidasoaren okupazioa minimizatzea. 

INGURUMEN BALDINTZATZAILE NAGUSIAK 
− Espazio Natural Babestuak: KBE – HBBE Txingudi – Bidasoa (ES2120016 eta ES0000243). 
− Txingudiko Baliabide Naturalak Babesteko eta Antolatzeko Plan Berezia. 
− Garrantzi komunitarioko habitatak4: 

o 6510: Altitude baxuetako sega-belardiak 
o 91E0*: Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior-zko baso alubialak. 

− Faunarentzako interes eremuak: “Arriskuan dauden Espezieen Euskal Katalogoan” jasotako 
hainbat hegaztifauna espezierentzat “Garrantzi Bereziko Eremua" da San Lorentzo putzua.  

− Lurzoru eta mota agrologikoak: Zubimusu inguruko gaitasun agrologiko handiko lurzoruak (II. 
motakoak) eta nekazaritza jarduerak.  

− Ingurumen arriskuak:  
o 10, 100 eta 500 urtera uholdeak izateko arriskua duten guneak. 
o Zarata: Esparruak 65 dB(A) inguruko soinu-mailak ditu egunez. 
o Kutsaturik egon daitezkeen lurzoruak.  

ESKU HARTZEEN INGURUMEN ERAGINAK 
− 0,02 Ha-ko okupazioa KBE – HBBE Txingudi – Bidasoaren ertzean. 
− Obretan eragina izango da uraren kalitatean: sare hidrografikoa. 
− Gaitasun agrologiko handiko lurzoruak galtzea. 
− Ikus eragina azpiegitura handitzeagatik. 
− Uholde-arriskua: 100 eta 500 urtera uholdeak errepikatzeko arriskua duten guneetatik igarotzen 

da trazaduraren zati bat. 
− Eragin akustikoa: errepidearen eragin akustikoa handitu egingo dela aurreikusten da, 

errepidearen bikoiztea dela-eta trafikoaren bolumena ere handitu egingo delako.  
− Bide azpiegiturak gaur egun sortutako hesi eragina indartuko da.  

⇒ KBE – HBBE guneak kontserbatzeko helburuetan ez da eragin garrantzitsurik aurreikusten. 
⇒ Ustiatze fasean maila handira irits daiteke eragin akustikoa, bikoizte lanen ondoren bideak izango 

duen Trafikoaren Intentsitatearen bilakaeraren arabera betiere.  

                                            
4 Habitatei buruzko 92/43/EE Zuzentarauaren I. Eranskinean jasotako habitatak.  
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GI-636 BIKOIZTEA: MENDELU – OSINBIRIBIL ZATIA 

ALTERNATIBEN INGURUMEN BALORAZIOA 
− N-1.1 alternatiban oso larriak izatera irits daitezke sortuko diren ondorioak, garrantzi 

komunitarioko habitatetan eta fauna espezieetan izango den eraginagatik.  
− N-1.1 alternatibaren uholde-arriskua garrantzitsua izan daitekeela irizten da.  
− Aldez aurretik bederen, ez da aurreikusten N-1.2 alternatibaren proposamenetik etorritako 

ingurumen eraginak oso larriak izatera iritsiko direnik.  
− Oro har, N-1.2. alternatiban proposaturiko trazadurak nabarmen murrizten du eraginen 

handitasuna, batik bat baliabide naturalen gainean izango diren eraginei dagokienean.  
− Halaz ere, mantendu egingo dira bi kasuetan sumaturiko eragin batzuk: eragin honek izango 

duen handitasuna zenbatekoa izango den ez dakigun arren, GI-636 errepideak sortutako presio 
akustikoa handituko dela aurreikusten da, errepide horrek gaur egun duen trafikoaren 
intentsitatea handitu egingo delako. Azpiegituraren azken izaeraren eta diseinuaren (zabalera, 
oinezkoak edo txirrindulariak ibiltzeko aukera, altzariak, zuhaiztien tratamendua) araberakoa 
izango da hesi efektua (fisikoa, psikologikoa, paisajistikoa).  

− Ingurumen irizpideak aintzat harturik, ikusi da N-1.2. alternatiba egokiagoa dela, ez duelako 
arriskuan jartzen KBE – HBBE Txingudi - Bidasoarako finkatutako kontserbazio helburuen 
osotasuna, uholdeak izateko arrisku txikiagoa izateaz gainera.  
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6.3.1.2. GI-636 BIKOIZTEA: OSINBIRIBIL - BEHOBIA ZATIA 
 

GI-636 BIKOIZTEA: OSINBIRIBIL - BEHOBIA ZATIA 
N-IBAIA 1 ALTERNATIBA 

FASE
A  

Aurrerakina PLANOA IIT 3.1.2.1 

PROPOSAMENA  
− Errepideak bikoiztea eta elkarren gainean egokitutako bi mailatan garatzea Osinbiribileko 

biribilgunearen eta Behobia auzoko sarreraren artean.  
INGURUMEN BALDINTZATZAILE NAGUSIAK 
− Espazio Natural Babestuak: KBE – HBBE Txingudi – Bidasoa (ES2120016 eta ES0000243). 
− Txingudiko Baliabide Naturalak Babesteko eta Antolatzeko Plan Berezia. 
− Faunarentzako interes eremuak: “Arriskuan dauden Espezieen Euskal Katalogoan” jasotako 

hainbat hegaztifauna espezierentzat “Garrantzi Bereziko Eremua" da Bidasoa estuarioa.  
− Ingurumen arriskuak:  

o 10, 100 eta 500 urtera uholdeak errepikatzeko arriskua duten guneak. 
o Zarata: Esparruak 50 dB(A)-tik gorako soinu-mailak ditu gauez.  
o Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak 

ESKU HARTZEEN INGURUMEN ERAGINAK 
− KBE Bidasoan eragina izango da obra fasean (estuarioko aldean) 
− Paisaian eragina izango da plataforma handitzeagatik. 
− Sortutako arriskuak: 500 urtera uholdeak errepikatzeko arrisku gunearen  barruan dago GI-636 

errepidea zati honetan. 
− Lur balantze desorekatua: soberakin handiak eta mailegu beharrak. 
− Fidagarritasunez zehaztu ezin bada ere, goiko galtzada bikoitzak irabazi nabarmena izan lezake 

zaratari dagokionean. 
− Bide azpiegiturak gaur egun sortutako hesi eragina indartuko da. 

⇒ Eragozpenekin eta hondakinekin – lur balantzeekin loturiko arriskuak nabarmentzen dira.  
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GI-636 BIKOIZTEA: OSINBIRIBIL - BEHOBIA ZATIA 

N-IBAIA 2 ALTERNATIBA 
FASEA Aurrerakina PLANOA IIT 3.1.2.1 
PROPOSAMENA 
− Galtzadak maila berean bikoiztea Osinbiribileko biribilgunea eta Behobia artean.  

INGURUMEN BALDINTZATZAILE NAGUSIAK 
− Espazio Natural Babestuak: KBE – HBBE Txingudi – Bidasoa (ES2120016 eta ES0000243). 
− Txingudiko Baliabide Naturalak Babesteko eta Antolatzeko Plan Berezia. 
− Faunarentzako interes eremuak: “Arriskuan dauden Espezieen Euskal Katalogoan” jasotako 

hainbat hegaztifauna espezierentzat “Garrantzi Bereziko Eremua" da Bidasoa estuarioa.  
− Ingurumen arriskuak:  

o 10, 100 eta 500 urtera uholdeak errepikatzeko arriskua duten guneak. 
o Zarata: Esparruak 50 dB(A)-tik gorako soinu-mailak ditu gauez.  
o Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak 

ESKU HARTZEEN INGURUMEN ERAGINAK 
− N-Ibaia 1 alternatibak baino eragin handiagoak KBE Bidasoan (estuarioko aldean) obra fasean.  
− Paisaian eragina izango da plataforma handitzeagatik.  
− Sortutako arriskuak: 500 urtera uholdeak errepikatzeko arrisku gunearen barruan dago GI-636 

errepidea zati honetan. 
− Hurbileko auzokoei eragozpenak eragingo zaizkie obra fasean eta eragozpen handiak izatera 

irits daitezke gainera. 
− Lurren balantzea: seguru asko soberakinak izango dira eta mailegu beharrak ere sortuko dira.  
− Fidagarritasunez zehaztu ezin bada ere, esku hartzeak eutsi egingo lioke egungo egoera 

akustikoari, baina zaratari dagokionean ez da irabazi nabarmenik aurreikusten. 
− Bide azpiegiturak gaur egun sortutako hesi eragina indartuko da. 

⇒  Eragozpenak eta hondakinen – lurren bolumenak dira ondorio negatibo nabarmenenak. 
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GI-636 BIKOIZTEA: OSINBIRIBIL - BEHOBIA ZATIA 

N-IBAIA 3 ALTERNATIBA 
FASE
A  

Hasierako onarpena PLANOA IIT 3.1.2.1 

PROPOSAMENA  
−  GI-636 errepidearen egungo trazadurari eta sekzioari eustea Osinbiribileko biribilgunea eta 

Behobia artean, errepidea bikoiztea baztertuta. 
INGURUMEN BALDINTZATZAILE NAGUSIAK 
− Espazio Natural Babestuak: KBE – HBBE Txingudi – Bidasoa (ES2120016 eta ES0000243). 
− Txingudiko Baliabide Naturalak Babesteko eta Antolatzeko Plan Berezia. 
− Faunarentzako interes eremuak: “Arriskuan dauden Espezieen Euskal Katalogoan” jasotako 

hainbat hegaztifauna espezierentzat “Garrantzi Bereziko Eremua" da Bidasoa estuarioa.  
− Ingurumen arriskuak:  

o 10, 100 eta 500 urtera uholdeak errepikatzeko arriskua duten guneak. 
o Zarata: Esparruak 50 dB(A)-tik gorako soinu-mailak ditu gauez.  
o Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak 

ESKU HARTZEEN INGURUMEN ERAGINAK 
− Obretatik etorritako ingurumen eraginik ez da aurreikusi bidean.  
− Eragin akustikoa: GI-636 Osinbiribileraino bitan banatzen bada, auto pilatzeak gerta litezke zati 

horretan, eta horren ondorioz, handitu egingo da atmosferaren kutsadura edo presio akustikoa.  
− Handitu egingo da bidearen iragazkortasuna. Oinezkoen mugikortasuna hobetuko da. 

⇒ Ingurumen eragin nabarmenik ez da aurreikusi, bidean ez delako munta handiko esku hartzerik 
egingo, baina hobekuntza handiak ekar litzake mugikortasun ez motordunarentzako, diseinuaren 
arabera. 
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GI-636 BIKOIZTEA: OSINBIRIBIL - BEHOBIA ZATIA 

N-BEHOBIA 1 ALTERNATIBA 
FASE
A  

Aurrerakina PLANOA IIT 3.1.2.2 

PROPOSAMENA  
− GI-636 errepidea bitan banatzea eta lurpetik bideratzea Behobia auzoan, autopistarekiko 

egungo lotunearen mantenua eta osaketa aintzat hartuta.  
INGURUMEN BALDINTZATZAILE NAGUSIAK 
− Espazio Natural Babestuak: KBE Bidasoa (ES2120016). 
− Intereseko landareak: Hariztiak – baso misto atlantikoa Zaisa poligonoaren hegoaldean.  
− Faunarentzako interes eremuak: “Arriskuan dauden Espezieen Euskal Katalogoan” jasotako 

hainbat hegaztifauna espezierentzat “Garrantzi Bereziko Eremua" da Bidasoa estuarioa.  
− Lurzoru eta mota agrologikoak: gaitasun handiko lurzoruak (II. motakoak) Zaisa poligonoaren 

hegoaldean.  
− Ingurumen arriskuak:  

o 10, 100 eta 500 urtera uholdeak errepikatzeko arriskua duten guneak. 
o Zarata: Esparruak 50 dB(A)-tik gorako soinu-mailak ditu gauez.  
o Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak 

ESKU HARTZEEN INGURUMEN ERAGINAK 
− Baliabide naturaletan ez da eragin zuzen nabarmenik aurreikusi: sare hidrografikoa, espazio 

naturalak, landareak, fauna edo konektibitatea.  
− Eragina izan daiteke KBE Bidasoan (estuarioko aldean) obra fasean. 
− Eragina izan daiteke Bidasoa estuarioan dauden desagertzeko arriskua duten fauna espezie 

batzuetan obra fasean.  
− Sortutako arriskuak: 100 urtera uholdeak errepikatzeko arriskua duen gunean garatzen da esku 

hartzearen gehiena.  
− Lurren balantzea: soberakin eta hondakin asko sortuko dira.  
− Eragin akustikoa: trafikoaren bolumen handi bat tuneletik desbideratuko denez, egungo soinu-

mailak murriztu egingo dira. 
⇒ Arriskuen ikuspegitik begiratuta, obrak egiten diren bitartean eragin handiak aurreikusi dira, batik 

bat uholde-arriskuekin, hondakinekin eta soberako lurrekin eta eragingo diren eragozpenekin 
lotuak. 
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GI-636 BIKOIZTEA: OSINBIRIBIL - BEHOBIA ZATIA 

N-BEHOBIA 2 ALTERNATIBA 
FASE
A  

Aurrerakina PLANOA IIT 3.1.2.2 

PROPOSAMENA  
− GI-636 errepidea bitan banatzea eta lurpetik bideratzea Behobia auzoan, Iparraldeko 

Saihesbidearen, Nafarroako errepidearen eta AP-8 autopistaren artean lotune berria eginda.  
INGURUMEN BALDINTZATZAILE NAGUSIAK 
− Espazio Natural Babestuak: KBE Bidasoa (ES2120016). 
− Intereseko landareak: Hariztiak – baso misto atlantikoa Zaisa poligonoaren hegoaldean.  
− Faunarentzako interes eremuak: “Arriskuan dauden Espezieen Euskal Katalogoan” jasotako 

hainbat hegaztifauna espezierentzat “Garrantzi Bereziko Eremua" da Bidasoa estuarioa.  
− Lurzoru eta mota agrologikoak: gaitasun handiko lurzoruak (II. motakoak) Zaisa poligonoaren 

hegoaldean.  
− Ingurumen arriskuak:  

o 10, 100 eta 500 urtera uholdeak errepikatzeko arriskua duten guneak. 
o Zarata: Esparruak 50 dB(A)-tik gorako soinu-mailak ditu gauez.  
o Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak 

ESKU HARTZEEN INGURUMEN ERAGINAK 
− Baliabide naturaletan ez da eragin zuzen nabarmenik aurreikusi: sare hidrografikoa, espazio 

naturalak, landareak, fauna edo konektibitatea.  
− Eragina izan daiteke KBE Bidasoan (estuarioko aldean) obra fasean. 
− Eragina izan daiteke Bidasoa estuarioan dauden desagertzeko arriskua duten fauna espezie 

batzuetan obra fasean.  
− Sortutako arriskuak: 100 urtera uholdeak errepikatzeko arriskua duen gunean garatzen da esku 

hartzearen gehiena.  
− Lurren balantzea: soberakin eta hondakin asko sortuko dira.  
− Eragin akustikoa: seguru asko egungo soinu-mailak murriztu egingo dira Behobiako hirigunean.  

⇒ Arriskuen ikuspegitik begiratuta, obrak egiten diren bitartean izango diren uholde-arriskuekin, 
sortuko diren hondakinekin eta soberako lurrekin eta eragingo diren eragozpenekin lotuak daude 
eragin nagusiak.  
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GI-636 BIKOIZTEA: OSINBIRIBIL - BEHOBIA ZATIA 

N-BEHOBIA 3 ALTERNATIBA 
FASE
A  

Hasierako onarpena PLANOA IIT 3.1.2.2 

PROPOSAMENA  
− GI-636 errepidearen egungo trazadurari eustea, errepidea zorupetik bideratzeko aukera 

baztertuta. Hiri tratamendua. Trazaduran aldaketa txiki batzuk egitea.  
INGURUMEN BALDINTZATZAILE NAGUSIAK 
− Espazio Natural Babestuak: KBE Bidasoa (ES2120016). 
− Intereseko landareak: Hariztiak – baso misto atlantikoa Zaisa poligonoaren hegoaldean.  
− Faunarentzako interes eremuak: “Arriskuan dauden Espezieen Euskal Katalogoan” jasotako 

hainbat hegaztifauna espezierentzat “Garrantzi Bereziko Eremua" da Bidasoa estuarioa.  
− Lurzoru eta mota agrologikoak: gaitasun handiko lurzoruak (II. motakoak) Zaisa poligonoaren 

hegoaldean.  
− Ingurumen arriskuak:  

o 10, 100 eta 500 urtera uholdeak errepikatzeko arriskua duten guneak. 
o Zarata: Esparruak 50 dB(A)-tik gorako soinu-mailak ditu gauez.  
o Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak 

ESKU HARTZEEN INGURUMEN ERAGINAK 
− Obretatik etorritako ingurumen eraginik ez da aurreikusi bidean.  
− Eragin akustikoa: Eragin akustikoa handitu liteke aurreko zatian, Mendelu –Behobia, 

proposaturiko bikoizte jardueretatik etorritako trafikoaren bolumena handitzeagatik. 
− Murriztu egingo da azpiegituraren hesi eragina. Hobetu egingo da oinezkoen mugikortasuna. 

⇒ Ingurumen eragin nabarmenik ez da aurreikusi, bidean ez delako munta handiko esku hartzerik 
egingo, baina hobekuntza handiak ekar litzake mugikortasun ez motordunarentzako, diseinuaren 
arabera.  
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GI-636 BIKOIZTEA: OSINBIRIBIL - BEHOBIA ZATIA 

ALTERNATIBEN INGURUMEN BALORAZIOA 
− Oro har, N-Ibaia 1 alternatibak ez du N-Ibaia 2 alternatibak adinako eragina izango bi 

alderdirengatik:  
o N-Ibaia 2 alternatibak ibaian du eragina, eta KBE – HBBE Txingudi – Bidasoaren 

mugara hurbil daiteke zati batean, N-Ibaia 1ek, berriz, aukera ematen du hura 
suspertzeko.  

o N-Ibaia 1 alternatibak aukera handiagoak eskaintzen ditu dauden etxebizitzen gaineko 
eragin akustikoa zuzentzeko.  

− Halaz ere, ingurumenaren ikuspegitik begiratuta, egokiagotzat jotzen da azkenean N-Ibaia 3 
alternatibak jasotako soluzioa, zatia bikoizteko aukera baztertuta; izan ere, aurrerakinean 
jasotako alternatibak aurrera eramateko, munta handiko obrak egin behar dira eta obra horiek 
eragozpen handiak sor ditzakete eta hondakin eta soberako lur asko ekar litzakete. Hiri bide gisa 
hartuta, trafiko astuna igarotzea espresuki debekatuko denez, bidearen iragazkortasuna (fisikoa 
eta paisajistikoa) handitu eta mugikortasun ez motordunaren integrazioa bultzatuko duen 
diseinua bideratuko da. 

− Behobia inguruan aintzat hartutako soluzioari dagokionean, egokiagoa da ingurumenaren 
ikuspegitik begiratuta, Behobia auzoko inguruan GI-636 lurpetik bideratzeko aukera baztertu 
egiten baitu, obra handiak egin behar izango liratekeelako eta hondakin ugari sortuko 
liratekeelako, soberako lurrak sortuko liratekeelako eta eragozpen ekarriko lituzkeelako.  

− Halaz ere, esparru horretan errepidea lurpetik bideratzeko aukera baztertuta, galdu egiten da 
gaur egun eremuak duen egoera akustikoa hobetzeko aukera, bertako presio akustikoa 
handitzat har baitaiteke; izan ere gaur egun hainbat fatxadak ez dituzte betetzen kalitate 
akustikoaren helburuak.  

− Nolanahi ere, aurrerakinaren fasean Behobiatik igarotzeko proposaturiko bi soluzioen 
inplikazioak ez dira oso desberdinak ingurumenaren ikuspegitik begiratuta.  
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6.3.1.3. HEGOALDEKO SAIHESBIDEA – HEGOALDEKO INGURABIDEA vs. AP-8 – 

TXENPERENEA – HEGOALDEKO INGURABIDEA LOTUNEA 
 
HEGOALDEKO SAIHESBIDEA – HEGOALDEKO INGURABIDEA vs. AP-8 – TXENPERENEA – 

HEGOALDEKO INGURABIDEA LOTUNEA 
R1- S1 ALTERNATIBA 

FASE
A  

Aurrerakina PLANOA IIT 3.2 

PROPOSAMENA  
− Hegoaldeko ingurabidea: AP-8 autopistaren iparraldean egingo da eta proposaturiko bizileku 

garapenerako esparruen zati gisa gauza daiteke.  
− Hegoaldeko Ingurabidearen eta AP-8 autopistaren arteko lotura Txenperenea esparruaren 

hegoaldean. 
− Hegoaldeko saihesbidea: AP-8 autopistatik bereiz doa saihesbidea, haren hegoaldetik.  

INGURUMEN BALDINTZATZAILE NAGUSIAK 
− Intereseko landareak:  

o Hariztia – hostozabalen baso mistoa 
o Haltzadia 

− Faunarentzako interes eremuak: “Arriskuan dauden Espezieen Euskal Katalogoan” jasotako 
hainbat hegaztifauna espezierentzat “Garrantzi Bereziko Eremuak" dira Olaberriako eta 
Ibarrolako haranak.  

− Gaitasun agrologiko handiko lurzoru esparruak egotea 
− Azaleko sare hidrografikoa 
− Sortutako arriskuak:  

o 10, 100 eta 500 urtera uholdeak errepikatzeko arriskua duten guneak. 
o Ingurumen zarata: AP-8 autopistatik datorren eragin akustikoa.  
o Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak 

ESKU HARTZEEN INGURUMEN ERAGINAK 
− Baliabide naturaletan ez da eragin handirik aurreikusi.  
− Bi alternatibek ez lukete konektibitate ekologikoa okerragotu behar izango, egungo hiri sarearen 

eta AP-8 autopistaren arteko korridoretik igarotzen direlako. 
− Bi esku hartzeek eragin zuzena izango dute sare hidrografikoan: Olaberria edo Artia errekak.  
− S-1 Hegoaldeko Saihesbidearen esku hartzeak intereseko landare multzo batzuen galera eragin 

lezake: hariztiak edo baso mistoak eta haltzadiak.  
− S-1 Hegoaldeko Saihesbideak gaitasun agrologiko handiko hainbat lurzoru-poltsatan izango du 

eragina.  
− Bi esku hartze horiek hondakin ugari sortuk lituzkete eta lur iraultze handiak eragingo lituzkete.  
− R-1 alternatibaren zarataren eragina ibilgailuen intentsitatearen eta igarotzeko abiaduraren 

baitan egongo da, baina ulertzen da ez duela arriskuan jarriko legeak ezarritako kalitate 
akustikoaren helburuen betetzea.  

− S-1 alternatibaren zarataren eragina: AP-8 autopistatik igarotzean, populazio txikiagoa duen lur 
eremu batean izango du eragina, baina seguru asko bizileku eraikin horietako batzuek ezin 
izango dituzte kalitate akustikoaren helburuak bete.  

− IHOBEren kutsatuak egon daitezkeen lurzoruen inbentarioaren barneko azalera handi bat 
zeharkatuko du S-1 alternatibak. 

⇒ Bi esku hartze horietatik etorritako jarduerak munta handikoak izan litezke, eta horrenbestez, 
inguru horretako biztanleei eragozpenak eragingo zaizkiela aurreikusi da.  

⇒ Bi esku hartze horien ondorio nagusiak izango dira obrak egiten diren bitartean hondakinak eta 
soberako lurrak sortuko direla eta ustiapen fasean eragin akustikoa izango dela.  
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⇒ Bide berriek sortutako eragin akustikoaren inguruko ziurgabetasunak garrantzi berezia du R-1 
alternatibarako, hiri sare betean egoteagatik.  
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HEGOALDEKO SAIHESBIDEA – HEGOALDEKO INGURABIDEA vs. AP-8 – TXENPERENEA – 

HEGOALDEKO INGURABIDEA LOTUNEA 
R2 - S2 ALTERNATIBA 

FASEA Hasierako onarpena PLANOA IIT 3.2 
PROPOSAMENA 
− Hegoaldeko Ingurabidea: AP-8 autopistaren bi aldeetan garatuko da.  
− Hegoaldeko Ingurabidearen eta AP-8 autopistaren arteko lotura Txenperenea esparruaren 

hegoaldean. 
− Hegoaldeko Saihesbidea: AP-8 autopistaren bi aldeetatik joango da haren paraleloan.  

INGURUMEN BALDINTZATZAILE NAGUSIAK 
− Intereseko landareak:  

o Hariztiak – hostozabalen baso mistoa 
o Haltzadia 

− Faunarentzako interes eremuak: “Arriskuan dauden Espezieen Euskal Katalogoan” jasotako 
hainbat hegaztifauna espezierentzat “Garrantzi Bereziko Eremuak" dira Olaberriako eta 
Ibarrolako haranak.  

− Gaitasun agrologiko handiko lurzoru esparruak egotea 
− Azaleko sare hidrografikoa 
− Sortutako arriskuak:  

o 10, 100 eta 500 urtera uholdeak errepikatzeko arriskua duten guneak. 
o Ingurumen zarata: AP-8 autopistatik datorren eragin akustikoa.  

− Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak 
ESKU HARTZEEN INGURUMEN ERAGINAK 
− R-2 Hegoaldeko Ingurabidearen eraginak: Trazaduraren ekialdeko erdia AP-8 autopistaren 

iparraldetik doa, R-1 alternatibaren trazadurarekin bat eginez; dagokion azterketara jo behar da 
ingurumen eragin horiek aztertzeko.  
S-2 Hegoaldeko Saihesbidearen alternatibarekin bat egiten du mendebaldeko erdialdeko 
trazadurak, eta horrenbestez, aurreko atalean deskribatuta daude eragin hauek.  

− S-2 Hegoaldeko Saihesbidearen alternatiban proposaturiko esku hartzeekin ez da eragin 
zuzenik aurreikusten baliabide natural baliotsuen gainean.  

− S-2 trazadurak eragina izango du azaleko sare hidrografikoan.  
− S-2 handitzeak eragina izan dezake intereseko hainbat landare orbanetan: haltzadiak eta 

hariztiak.  
− S-2 alternatibak ez du okerragotuko konektibitate ekologikoa, AP-8rekin bat egingo duelako eta 

eragin zuzenik ez duelako izango Jaizkibel – Aiako Harria korridorean.  
− S-2 alternatibak eragina izan dezake gaitasun agrologiko handiko lurzoru-poltsa batzuen 

ertzetan.  
− Egungo trazaduran oinarritzean, S-2 alternatiban jasotako esku hartzeek ez dute soberako lur 

kopuru handirik ekarriko.  
− S-2 alternatiba AP-8ren igorpen akustikoarekin elkartuko litzateke, eta horren ondorioz, leku 

batzuetan okerrera joan daitezke egungo baldintza akustikoak eta arrisku handiagoan jar liteke 
legeak zehaztutako kalitate akustikoaren helburuen betetzea.  

− IHOBEren kutsatuak egon daitezkeen lurzoruen inbentarioaren barneko azalera handi bat 
zeharkatzen du S-2 alternatibak.  

⇒ Bi esku hartze horietatik etorritako jarduerak munta handikoak izan litezke, eta horrenbestez, 
inguru horretako biztanleei eragozpenak eragingo zaizkiela aurreikusi da.  

⇒ Bi esku hartze horien ondorio nagusiak izango dira obrak egiten diren bitartean hondakinak eta 
soberako lurrak sortuko direla eta ustiapen fasean eragin akustikoa izango dela.  
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HEGOALDEKO SAIHESBIDEA – HEGOALDEKO INGURABIDEA vs. AP-8 – TXENPERENEA – 

HEGOALDEKO INGURABIDEA LOTUNEA 
R3- S3 ALTERNATIBA 

FASEA  Aurrerakina PLANOA IIT 3.2 
PROPOSAMENA  
− Hegoaldeko Ingurabidea: AP-8 autopistaren hegoaldetik joango da osorik.  
− Hegoaldeko Ingurabidearen eta AP-8 autopistaren arteko lotura Txenperenea esparruaren 

hegoaldean.  
− Hegoaldeko Saihesbidea: AP-8 autopistaren hegoaldetik joango da batik bat, haren trazadura 

ardatzaren iparraldean aurreikusten bada ere Arbestik Behobiarako zatian.  
INGURUMEN BALDINTZATZAILE NAGUSIAK 
− Intereseko landareak:  

o Hariztiak – hostozabalen baso mistoa 
o Haltzadia 

− Faunarentzako interes eremuak: “Arriskuan dauden Espezieen Euskal Katalogoan” jasotako 
hainbat hegaztifauna espezierentzat “Garrantzi Bereziko Eremuak" dira Olaberriako eta 
Ibarrolako haranak.  

− Gaitasun agrologiko handiko lurzoru esparruak egotea 
− Azaleko sare hidrografikoa 
− Sortutako arriskuak:  

o 10, 100 eta 500 urtera uholdeak errepikatzeko arriskua duten guneak. 
o Ingurumen zarata: AP-8 autopistatik datorren eragin akustikoa.  

− Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak 
ESKU HARTZEEN INGURUMEN ERAGINAK 
− Trazadura berean oinarritzean, batera identifikatu dira R-3 eta S-3 alternatibaren ingurumen 

eraginak.  
− Ez da eragin handirik aurreikusi baliabide natural baliotsuen gainean.  
− Azaleko uren kalitatean eragina izango da obra fasean.  
− Intereseko landaredia-masaren azalera handia galduko da: haltzadiak eta baso mistoak.  
− S-3 alternatibaren trazak gutxienez 20 ha hartuko ditu gaur egun aldatu gabe eta urbanizatu 

gabe dauden lurretan.  
− Bi alternatibek eragina izango dute gaitasun agrologiko handiko hainbat lurzoru-poltsatan. 
− S-3 saihesbideak okerragotu egingo ditu AP-8 autopistaren hegoaldean dagoen inguruko 

baldintza akustikoak, landa izaera handia duten eremuak horiek eta oso lasaiak. 
− IHOBEren kutsatuak egon daitezkeen lurzoruen inbentarioaren barneko azalera handi bat 

zeharkatuko du S-3 alternatibak.  
⇒ S-3 alternatibak proposaturiko esku hartzeek gaur egun urbanizatu gabe dagoen lurzoru azalera 

handi bat hartuko dute. 
⇒ Bi esku hartze horietatik etorritako jarduerak munta handikoak izan litezke, eta horrenbestez, 

inguru horretako biztanleei eragozpenak eragingo zaizkiela aurreikusi da.  
⇒ Bi esku hartze horien ondorio nagusiak izango dira obrak egiten diren bitartean hondakinak eta 

soberako lurrak sortuko direla eta ustiapen fasean eragin akustikoa izango dela.  
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HEGOALDEKO SAIHESBIDEA – HEGOALDEKO INGURABIDEA vs. AP-8 – TXENPERENEA – 

HEGOALDEKO INGURABIDEA LOTUNEA 
R4- S4 ALTERNATIBA 

FASE
A  

Hasierako onarpena PLANOA IIT 3.2 

PROPOSAMENA  
− R-1 Hegoaldeko Ingurabidea alternatiba ingurabide batekin osatuko da barnealdearen 

perimetroko ardatza gisa. Ingurabide horrek hiru atal izango ditu autopistaren bazterrean.  
− Hegoaldeko Ingurabidearen eta AP-8 autopistaren arteko lotura Txenperenea esparruaren 

hegoaldean. 
− Hegoaldeko Saihesbidea: Ezezkoa eman zaio haren eraikuntzari; azkenean aintzat hartu den 

soluzioa izan da egungo AP-8 zabaltzea (hiru errei), eta GI-636 errepidearekin lotunea izatea 
Katean eta N-121 errepidearekin Behobian. Bestalde, AP-8 autopistatik beste sarbide bat 
egongo litzateke Irungo hirira, eta sarbide honek bat egingo luke Hegoaldeko Ingurabidearekin.  

INGURUMEN BALDINTZATZAILE NAGUSIAK 
− Intereseko landareak:  

o Hariztiak – hostozabalen baso mistoa 
o Haltzadia 

− Faunarentzako interes eremuak: “Arriskuan dauden Espezieen Euskal Katalogoan” jasotako 
hainbat hegaztifauna espezierentzat “Garrantzi Bereziko Eremuak" dira Olaberriako eta 
Ibarrolako haranak.  

− Gaitasun agrologiko handiko lurzoru esparruak egotea 
− Azaleko sare hidrografikoa 
− Sortutako arriskuak:  

o 10, 100 eta 500 urtera uholdeak errepikatzeko arriskua duten guneak. 
o Ingurumen zarata: AP-8 autopistatik datorren eragin akustikoa.  

− Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak 
ESKU HARTZEEN INGURUMEN ERAGINAK 
− Hegoaldeko Ingurabiderako aintzat hartutako soluzioa R-1 Hegoaldeko Ingurabidea 

alternatibarena izan da; esku hartze horren ingurumen eraginak behar bezala aztertuta daude 
R1-S1 alternatibaren azterketari dagokion atalean.  

− AP-8 autopistaren zabalpenarekin ez da eraginik aurreikusi Babesturiko Espazio Naturaletan.  
− Intereseko landaredian izango den eragina: aurreikusitako zabalpen hori egiteko trazaduraren 

proposamenik izan ezean, intereseko landaredia-masa batzuetan: haltzadia eta baso mistoa, 
eragina izan daitekeela aurreikusi da.  

− Aurreikusi da azaleko uren kalitatean eragina izan daitekeela obra fasean.  
− AP-8 autopistaren zabalpenak eragina izan lezake gaitasun agrologiko handiko lurzoru-poltsa 

batzuetan.  
− IHOBEren kutsatuak egon daitezkeen lurzoruen inbentarioaren barneko azalera handi batean 

eragina izan daitekeela aurreikusi da.  
⇒ Bi esku hartze horietatik etorritako jarduerak munta handikoak izan litezke, eta horrenbestez, 

inguru horretako biztanleei eragozpenak eragingo zaizkiela aurreikusi da.  
⇒ Bi esku hartze horien ondorio nagusiak izango dira obrak egiten diren bitartean hondakinak eta 

soberako lurrak sortuko direla eta ustiapen fasean eragin akustikoa izango dela.  
⇒ Bide berriek sortutako eragin akustikoaren inguruko ziurgabetasunak garrantzi berezia du R-1 

alternatibarako, hiri sare betean egoteagatik. 
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HEGOALDEKO SAIHESBIDEA – HEGOALDEKO INGURABIDEA vs. AP-8 – TXENPERENEA – 

HEGOALDEKO INGURABIDEA LOTUNEA 
ALTERNATIBEN INGURUMEN BALORAZIOA 

− Ingurumenaren ikuspegitik begiratuta zaila da R-1, R-2 eta R-3 alternatibak (R-4 bat dator R-
1ekin) alderatzea, baina oro har, R-1 alternatibak beste alternatibek baino zoru gutxiago 
okupatuko ditu (hiri sarean sartzean), eragin txikiagoa izango du baliabide naturaletan eta 
soberako lurren arazo gutxiago sortuko ditu.  

− Halaz ere, hiri sare betean sartuko denez, R-1 alternatibak eragin akustiko handiagoa izan 
lezake bizileku eraikuntzetan. Bide honetarako xehetasunen azterketa espezifikorik edo 
trafikoaren intentsitatearen eta aurreikusitako igarotze abiaduren inguruko daturik ez izatean, 
ezin da esan ingurabide hau sortzean indarrean dagoen legeriak zehaztutako kalitate 
akustikoaren helburuak gaindituko ez direnik hurbilen dauden bizileku eraikuntzetan.  

− Nolanahi ere, ikusi da R-1 alternatiba dela hiri iraunkortasun irizpideetara hoberen egokitzen 
dena.  

− Saihesbideko alternatibei dagokienean, S-2 alternatibak ingurumen eragin txikiagoak sortzen 
ditu baliabide naturaletan eta paisaian, eta gainera, lur iraultze gutxiago egin behar dira 
autopistaren egungo trazaduran oinarrituko delako. 

− S-1 eta S-3 alternatibek eragin handiagoak dituzte osagai natural horietan, baina zarata-iturri 
hori urrundu egiten dute jendea bizi den lekuetatik, eta hori ez da gertatzen S-2 alternatibarekin.  

− Azkenean aintzat hartutako alternatibak (S-4) lurzoruaren kontsumo txikiagoa eskatzen du, 
dagoen trazadura handitzea proposatzen delako.  

− Halaz ere, eta zabaltze horren trazadura orientagarri bat izan ezean, aurreikusten da obra horiek 
munta handikoak izango direla eta eragozpenak eragin diezazkiekeela inguru horretan bizi 
direnei.  

− Bestalde, S-1, S-2 eta S-3 alternatibek baino gutxiago izan arren, AP-8 autopistaren zabalpenak 
baliabide naturalen galera ekarriko du, sare hidrografikoan eragina izango du eta ustiapen 
fasean arriskuak sortuko ditu, soinu igorpenekin loturikoak bereziki. 

− Horrenbestez, S-4 alternatibak eragin garrantzitsuak izan ditzake inguru fisikoan, aintzat harturik 
munta handiko obrak egin beharko direla. Hala ere, alternatiba honetatik etorritako eraginak 
Hegoaldeko Saihesbiderako aztertutako gainerako alternatibetarako aurreikusitakoak baino 
nabarmen txikiagoak izango direla aurreikusi da.  
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6.3.2. ETXEBIZITZA GARAPENA 
6.3.2.1. GELTOKI INGURUA 
 

GELTOKI INGURUA 
E-1 ALTERNATIBA 

FASE
A  

Aurrerakina eta Hasierako Onarpena PLANOA IIT 3.3 

PROPOSAMENA  
Alternatiba honek geltoki inguruaren antolamendua du xede, eta egun CAF enpresak okupatzen 
dituen industria zoruak biltzen ditu. Hauxe da Hasierako Onarpen dokumentuan azkenean aintzat 
hartu den soluzioa: 

 
HIRIGINTZA SAILKAPENA 
Hori Zorua 363.685,00 m2a 
KALIFIKAZIO GLOBALA 
Bizilekua (R) 137.712,00 m2a 
Jarduera Ekonomikoak (A) 21.930,00 m2a 
Burdinbide Sistema  78.143,00 m2a 
Sistema Orokorreko Ekipamenduak 9.451,00 m2a 
Sistema Orokorreko Espazio Libreak 40.003,00 m2a 
Sistema Orokorreko Bideak 76.446,00 m2a 

 
 
INGURUMEN BALDINTZATZAILE NAGUSIAK 
− Kultur ondare katalogatua: Aduanako eraikina (R-1), Aduanako nabea (R-58) eta Coloneko 

lehengo Banku Popularraren eraikina (R-20).  
− Ingurumen arriskuak:  

o Zarata: Burdinbideko trafikotik etorritako emisio akustikoak.  
o Kutsaturik egon daitezkeen lurzoruak.  

ESKU HARTZEEN INGURUMEN ERAGINAK 
− Izaera positiboarekin suspertzeko esku hartzea hiriko paisaiaren kalitateari Begira.  
− Obrek eragozpen eta gorabehera handiak sortuko dituzte hirigunean, are okerrago, gainera, 

obra horiek luze iraungo dutela aurreikusi denean.  
− Seguru asko esparruetako batzuek ez dituzte baldintza akustiko egokiak izango eta ez dituzte 

beteko legeriak zehaztutako bizileku eraikinetarako kalitate akustikoaren helburuak.  
− Eraikuntza fasean eraiste lanetatik etorritako hondakin kopuru handiak sortuko direla aurreikusi 

da.  
− CAF eraistea: hondakin ugari sortuko dira, bilgarriak, olio erabiliak eta abar.  
− Geltoki esparru ia osoa kutsatuta egon daitezkeen lurzoruetan oinarritzen da, eta horrenbestez, 

eragin handia sor daiteke.   
⇒ Obra fasean eragin negatiboak sortuko dira, aurreikusitako esku hartzeak munta handikoak 

izango direlako. Eragin horiek izango dira hondakinak eta lur soberakinak sortzea, mailegu 
beharrak izatea, auzokoei eragozpenak sortzea eta kutsatuta egon daitezkeen lurzoruetan esku 
hartu behar izatea (deskutsatzea).  

⇒ Halaz ere, hiri eraberritze integraleko esku hartzea izango denez, ustiapen fasean aurreikusitako 
hondar eraginak, oro har, positiboak izango dira; fase honetan burdinbide ardatzaren eraginarekin 
loturik egongo da eragin negatibo nagusia. 
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GELTOKI INGURUA 
E-2 ALTERNATIBA 

FASEA Aurrerakina PLANOA IIT 3.3 
PROPOSAMENA 
Alternatiba honek geltoki inguruaren antolamendua du xede, baina ez du aintzat hartzen CAF 
enpresaren lursaila, eutsi egiten dio industria jardueretarako egungo erabilerari, eta baita trenbide 
sarearekiko loturari ere: 

 
HIRIGINTZA SAILKAPENA 
Hori Zorua 310.782,00 m2a 
KALIFIKAZIO GLOBALA 
Bizilekua (R) 98.078,00 m2a 
Ekipamenduak eta Zerbitzuak 15.835,00 m2a 
Burdinbide Sistema  87.263,00 m2a 
Espazio Libre Publikoak 55.336,00 m2a 
Bide komunikazioak 54.269,00 m2a 

 
 
INGURUMEN BALDINTZATZAILE NAGUSIAK 
− Kultur ondare katalogatua: Aduanako eraikina (R-1), Aduanako nabea (R-58) eta Coloneko 

lehengo Banku Popularraren eraikina (R-20).  
− Ingurumen arriskuak:  

o Zarata: Burdinbideko trafikotik etorritako emisio akustikoak.  
o Kutsaturik egon daitezkeen lurzoruak.  
 

ESKU HARTZEEN INGURUMEN ERAGINAK 
− Izaera positiboarekin suspertzeko esku hartzea hiriko paisaiaren kalitateari Begira.  
− Obrek eragozpen eta gorabehera handiak sortuko dituzte hirigunean, are okerrago, gainera, 

obra horiek luze iraungo dutela aurreikusi denean.  
− Ustiapen fasean seguru asko esparruetako batzuek ez dituzte baldintza akustiko egokiak izango 

eta ez dituzte beteko legeriak zehaztutako bizileku eraikinetarako kalitate akustikoaren 
helburuak.  

− Eraikuntza fasean eraiste lanetatik etorritako hondakin kopuru handiak sortuko direla aurreikusi 
da.  

− Geltoki esparru ia osoa kutsatuta egon daitezkeen lurzoruetan oinarritzen da, eta horrenbestez, 
eragin handia sor daiteke.   

⇒ Obra fasean eragin negatiboak sortuko dira, aurreikusitako esku hartzeak munta handikoak 
izango direlako. Eragin horiek izango dira hondakinak eta lur soberakinak sortzea, mailegu 
beharrak izatea, auzokoei eragozpenak sortzea eta kutsatuta egon daitezkeen lurzoruetan esku 
hartu behar izatea (deskutsatzea).  

⇒ Halaz ere, hiri eraberritze integraleko esku hartzea izango denez, ustiapen fasean aurreikusitako 
hondar eraginak, oro har, positiboak izango dira; fase honetan burdinbide ardatzak bizileku eraikin 
eta ekipamendu berrien gainean izango duen eraginarekin loturik egongo da eragin negatibo 
nagusia.  
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GELTOKI INGURUA 

ALTERNATIBEN INGURUMEN BALORAZIOA 
− Bi alternatibetatik etorritako eraginetan alde bakarra da CAF enpresaren instalazioak bertan 

mantentzearekin edo lekuz aldatzearekin loturiko ingurumen eraginak.  
− Oro har, instalazio horiek lekuz aldatzen badira, hiri berritze edo eraberritze integraleko esku 

hartzea bideratu ahal izango da azalera handi batean hiri sare betean.  
− Plan Nagusiak esparru honetarako jasotako irizpideekin eta helburuekin bat etorriz, ikusi da E-1 

alternatibak aukera ematen duela ingurua erabat berritzeko, CAF enpresaren instalazioak bertan 
mantenduko balira, berriz, esparru horrek inguruan duen hiri sarearen izaerarekin bateragarria 
ez den jarduera bat bertan uztea izango litzateke.  

− Oro har, E-1 alternatibatik etorritako ingurumen eraginak positiboak izango direla uste bada ere, 
bi oharkizun egin behar dira horren inguruan:  

o Azalera handi batean esku hartu behar denez, aurreikusi da urbanizazio obrak munta 
handikoak izango direla, are gehiago kontuan izanik eraiste lan handiak egin beharko 
direla. Horrenbestez, handiak izan daitezke eragin horiek.  

o Ez dugu datu aski burdinbidearen ardatzak ustiapen fasean esparru berrietan izango 
duen eragin akustikoa baloratzeko, baina esparru horietan, edo esparru horien zati 
batzuetan, kalitate akustikoaren helburuak ez dira beteko agian.   
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6.3.3. JARDUERA EKONOMIKOAK 
6.3.3.1. ARASO IPARRALDEAREN LUZAPENA 
 

ARASO IPARRALDEAREN LUZAPENA  
A-1 ALTERNATIBA 

FASE
A  

Aurrerakina PLANOA IIT 3.4 

PROPOSAMENA  
− Lurraren hirigintza garapena proposatzen da Araso Iparraldeko industria poligonoko industria 

moldeko jarduera ekonomikoen luzapenean.  
− Ondoko taula honetan jaso dira Aurrerakineko antolamendu proposamenaren parametroak: 

HIRIGINTZA SAILKAPENA 
Zoru Urbanizagarria 214.478,00 m2a 
KALIFIKAZIO GLOBALA 
Industria (I) 120.802,00 m2a 
Espazio Libre Publikoak (L) 93.676,00 m2a  

INGURUMEN BALDINTZATZAILE NAGUSIAK 
− Konektibitate ekologikoa: Aiako Harria – Jaizkibel korridorearen barnean.  
− Intereseko landareak: esparruko zati batean hariztiak - hostozabalen baso mistoa daude.  
− Faunarentzako interes eremuak: Ferra-saguzar mediterraneoarentzat (Rhinolophus euryale) 

‘Garrantzi bereziko eremuaren’ barruan dago esparrua.  
− Ingurumen arriskuak:  

o Kutsaturik egon daitezkeen lurzoruak. 
o Irismen handiko bi emisio-iturriren: N-1 errepidea eta ADIFen linea, eragin eremuaren barnean 

dago inguru hau. 
ESKU HARTZEEN INGURUMEN ERAGINAK 
− Esparru honen garapenak eragina izan dezake hainbat baso hosto-erorkorretan (hariztiak eta 

baso mistoa) eta horiek desager litezke, mazelako hariztietako asko mantenduko badira ere.  
− Aiako Harria – Jaizkibel korridore ekologikoaren funtzionaltasunean eragina izan lezake 

esparruak, korridore hori gaur egun oso baldintzatua badago ere azpiegitura ugari egoteagatik 
han eta hemen.  

− Urbanizazio eta eraikuntza lanetatik etorritako eragina paisaian. 
− Obrak oso munta handikoak izango dira eta luze iraungo dute, herritarrei sor diezazkiekeen 

eraginak mugatuak izango direla aurreikusi bada ere. 
− Beharbada esparru honen zati batek gainditu egingo ditu industria moldeko edo hirugarren 

sektoreko eremu akustikoetarako kalitate akustikoaren mugak.  
− Kontuan izanik obrek izango duten munta, soberako lur edo/eta mailegu behar handiak sortuko 

dira seguru asko.  
− Urbanizazioak eta beharreko lur iraultzeek kutsatua egon daitekeen lurzoru batean (zabortegia) 

eragina izango dutela aurreikusi da.  
⇒ Oro har, esparru honen garapenak ondorio negatibo handiak izan ditzake arriskuen alorrean.   
⇒ Garapenek Aiako Harria – Jaizkibel korridore ekologikoaren funtzionaltasunean izan dezaketen 

eragina oso larria izan daiteke gertatzen bada, kontuan izanik atzerakorik ez duela izango.  
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ARASO IPARRALDEAREN LUZAPENA  

A-2 ALTERNATIBA 
FASEA Hasierako onarpena PLANOA IIT 3.4 
PROPOSAMENA 
− Lurraren hirigintza garapena proposatzen da Araso Iparraldeko industria poligonoko industria 

moldeko jarduera ekonomikoen luzapenean.  
− Ondoko taula honetan jaso dira Aurrerakineko antolamendu proposamenak esparru honetarako 

aurreikusitako parametroak:  
 

HIRIGINTZA SAILKAPENA 
Zoru Urbanizagarria 196.546,00 m2a 
KALIFIKAZIO GLOBALA 
Jarduera ekonomikoak 116.071,00 m2a 
 Sistema Orokorreko Espazio Librea (L) 80.475,00 m2a 

− Esparru honetatik kanpo utziko dira esparruaren iparraldean dauden baserri bakanak, Aurrerakin 
dokumentuan sektorearen barnean zeudenak.  

− Zabaldu egingo da mendebaldeko ertzean dagoen espazio libreen erreserba-zerrenda. 
 
INGURUMEN BALDINTZATZAILE NAGUSIAK 
− Konektibitate ekologikoa: Aiako Harria – Jaizkibel korridorearen barnean dago esparru hau.  
− Intereseko landareak: esparruko zati batean hariztiak - hostozabalen baso mistoa daude.  
− Faunarentzako interes eremuak: Ferra-saguzar mediterraneoarentzat (Rhinolophus euryale) 

‘Garrantzi bereziko eremuaren’ barruan dago esparrua.  
− Ingurumen arriskuak:  

o Kutsaturik egon daitezkeen lurzoruak. 
o Irismen handiko bi emisio-iturriren: N-1 errepidea eta ADIFen linea, eragin eremuaren barnean 

dago inguru hau. 
ESKU HARTZEEN INGURUMEN ERAGINAK 
− Esparru honen garapenak eragina izan dezake hainbat baso hosto-erorkorretan (hariztiak eta 

baso mistoa) eta horiek desager litezke, mazelako hariztietako asko mantenduko badira ere.  
− Aurreikusi da esparruaren mendebaldeko muturrean dagoen Espazio Libreetarako zoru-

erreserbak ziurtatu egingo duela Aiako – Harria korridore ekologikoaren funtzionaltasuna 
mantentzea, gaur egun oso baldintzatua dagoena han eta hemen azpiegitura ugari egoteagatik.  

− Urbanizazio eta eraikuntza lanetatik etorritako eragina paisaian. 
− Obrak oso munta handikoak izango dira eta luze iraungo dute, herritarrei sor diezazkiekeen 

eraginak mugatuak izango direla aurreikusi bada ere. 
− Beharbada esparru honen zati batek gainditu egingo ditu industria moldeko edo hirugarren 

sektoreko eremu akustikoetarako kalitate akustikoaren mugak.  
− Kontuan izanik obrek izango duten munta, soberako lur edo/eta mailegu behar handiak sortuko 

dira seguru asko.  
− Urbanizazioak eta beharreko lur iraultzeek kutsatua egon daitekeen lurzoru batean (zabortegia) 

eragina izango dutela aurreikusi da. 
⇒ Oro har, esparru honen garapenak ondorio negatibo handiak izan ditzake arriskuen alorrean.   
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ARASO IPARRALDEAREN LUZAPENA  

ALTERNATIBEN INGURUMEN BALORAZIOA 
− Aiako Harria – Jaizkibel korridore ekologikoari begira aurrerakin fasean proposaturiko garapena 

egokitzeko irizpideei erantzuten die A-2 alternatibak.  
− Plan Nagusiak esparru honetan luzatzen den ‘korridore ekologikoaren eraginpeko Eremu’ baten 

proposamena egiten du, baina haren mugak ez datoz bat 'EAEko Korridore Ekologikoen Sareak' 
egiten duen proposamenarekin.  

− Kasu honetan, A-2 alternatibak 'Korridore ekologikoaren eraginpeko Eremu' honen mugara 
egokitu du urbanizazio lerroa, eta horretarako Sistema Orokorreko Espazio Libreetarako bereizi 
du sektorearen mendebaldeko herena (8 ha). 

− Plan Nagusian jasotako korridorearen proposamenak egun geldoen betegarri batek okupatutako 
lursaila aintzat hartu eta berau ezinbestean berreskuratzea agintzen du sektore hau garatuko 
bada.  

− Korridore ekologikoaren bihotzean dagoen eremu hondatu hau berreskuratuta, nabarmen 
hobetuko da haren funtzionaltasuna.  

− Era berean, aipatutako Espazio Librearen erreserbak, oztoporik gabeko lurzoru librearen 
erreserbak, eutsi egiten dio korridore honek egun eskain dezakeen funtzionaltasunari.  

− Nolanahi ere, esan beharra dago, korridorearen funtzionaltasun ekologikoa egiaz arriskuan 
dagoela, AP-8 autopistak eta N-1 errepideak, esate baterako, alderik alde igarotzen baitute 
korridore hau.  

− Kontuan izanik A-1 alternatiban proposaturiko antolamenduaren egokitzapena dela A-2 
alternatiba, oso antzekoak dira bi alternatiba horietatik etorritako ingurumen eraginak, egia bada 
ere A-2 alternatibak neurri handiagoan ziurtatzen duela arestian aipaturiko korridore horren 
funtzionaltasuna.  

− Bestalde, jarduera ekonomikoen esparru berri honen hirigintza garapenetik etorritako eragin 
handirik ez da aurreikusi.   

 



150 

6.3.3.2. OLABERRIA INGURUA 
OLABERRIA INGURUA 
O-1 ALTERNATIBA 

FASEA  Aurrerakina PLANOA IIT 3.5 
PROPOSAMENA  
− Olaberriako korridorean zehar modu etenean aurreikusitako hainbat esku hartze bateratzeko 

proposamena.  
− Formaren ikuspuntutik independenteak diren eta, ongi koordinatuta bada ere, berezko garapena 

izan ditzaketen esku hartze batzuen bidez bideratuko litzateke antolamendua; denak egongo 
lirateke bide nagusi batek lotuak.  

− Ondoko taula honetan jaso dira Aurrerakineko antolamendu proposamenak esparru honetarako 
aurreikusitako parametroak:  
 

HIRIGINTZA SAILKAPENA 
Zoru Urbanizagarria 600.882,00 m2a 
KALIFIKAZIO GLOBALA: 
Teknologia Parkea 600.882,00 m2a  

INGURUMEN BALDINTZATZAILE NAGUSIAK 
− Aiako Harriko Parke Naturalaren eta KBEaren inguruko eremua.  
− Aiako Harria –Jaizkibel korridoreko ‘Arintze-eremuaren’ barnean.  
− Intereseko landareak: harizti – hostozabalen baso misto eta haltzadi ugari daude haranean.  
− Jaitzubia sistemako hiru ur-biltze gune daude esparruaren barnean. 
− Faunarentzako interes eremuak: desagertzeko arriskuan dauden espezie batzuk egoteko eta 

seguru asko kumeak hazteko lurrak daude esparruaren barnean, eta baita sare hidrografiko bat 
ere oso kontserbazio egoera onean.  

− Gaitasun agrologiko handiko lurzoruak: gaitasun agrologiko handiko hainbat lurzoru daude 
haran hondoan zehar.  

− Ingurumen arriskuak:  
o Kutsaturik egon daitezkeen lurzoruak.  

ESKU HARTZEEN INGURUMEN ERAGINAK 
− Obra handia izango denez, zeharrean bada ere eragina izan dezake KBE Txingudi – Bidasoan, 

uraren uhertasuna handitu daitekeelako, eragin larririk ez bada aurreikusten ere.  
− Aurreikusi da azaleko uren kalitatean eragina izan daitekeela obra fasean.  
− Proposaturiko bideek nahiz urbanizazio plataformek eragina izango dute intereseko hainbat 

landare orbanetan: batik bat hariztiak eta gutxiago haltzadiak.  
− Esku hartze honek eragin larria izan dezake faunan.  
− Hainbat nekazaritza eta abelazkuntza ustiapen desagertuko dira, batzuk izaera estrategikokoak.  
− Esku hartzeek ekarriko duten lurzoru baliabidearen erabilera ez da batere eraginkorra izango. 
− Mugikortasuna: ia bakarrik automobil pribatua erabili behar izateko arrisku handia.  
− Obra fasean sortuko diren eragozpenak ez dira handiak izango.  

⇒ Esparru hau garatzean eragin handiak izango dira baliabide naturaletan, landa – baso izaera 
nabarmeneko eremu baten barnean baitago.  

⇒ Proposaturiko esku hartzeek eragina izango dute sare hidrografikoan, intereseko landare 
multzoetan eta fauna habitatetan, eta gainera, azalera handi bat artifizializatu egingo da.  
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OLABERRIA INGURUA 
O-2 ALTERNATIBA 

FASEA Hasierako onarpena PLANOA IIT 3.5 
PROPOSAMENA 

 
− Olaberriako harana Zoru Urbanizaezin sailkapenarekin mantentzea.  
− Olaberriako harana Babesteko Plan Berezia: haran osoaren ingurua hartuko du (600 bat Ha) eta 

zehaztuko ditu bideratu beharreko erabileren ordenazio integratua, egungo laborantza eta 
abeltzaintza erabileren eraberritzea, eta landa eta mendi inguruen eta arkeologia eta kultura 
espazioen babes berezia eta zehatza.   

− Sektorizatu gabeko Zoru Urbanizagarri esparru bat mugatu da, 26 Ha inguruko azalerarekin, eta 
azalera horretan garatu ahal izango dira ezaugarri bereziak izateagatik haraneko inguru 
hurbilarekin bateragarriak izateko beharreko baldintzak betetzen dituzten erabilera eta jarduera 
berriak.  

HIRIGINTZA SAILKAPENA 
Zoru Urbanizagarri Sektorizatu Gabea Azalera 
Urune (9.1.01) 56.440,00 m2a 
Epele (9.1.02) 54.966,30 m2a 

 
 
INGURUMEN BALDINTZATZAILE NAGUSIAK 
− Aiako Harriko Parke Naturalaren eta KBEaren inguruko eremua.  
− Aiako Harria –Jaizkibel korridoreko ‘Arintze-eremuaren’ barnean.  
− Intereseko landareak: harizti – hostozabalen baso misto eta haltzadi ugari daude haranean.  
− Jaitzubia sistemako hiru ur-biltze gune daude esparruaren barnean. 
− Faunarentzako interes eremuak: desagertzeko arriskuan dauden espezie batzuk egoteko eta 

seguru asko kumeak hazteko lurrak daude esparruaren barnean, eta baita sare hidrografiko bat 
ere oso kontserbazio egoera onean.  

− Gaitasun agrologiko handiko lurzoruak: gaitasun agrologiko handiko hainbat lurzoru daude haran 
hondoan zehar.  

− Ingurumen arriskuak:  
o Kutsaturik egon daitezkeen lurzoruak. 

ESKU HARTZEEN INGURUMEN ERAGINAK 
− O-2 alternatibak ez du hirigintza garapenik jasotzen Olaberriako haranean, eta horrenbestez, ez 

dira aurreikusi O-1 alternatibarako deskribaturiko urbanizazio jardueretatik etorritako eragin 
negatiboak.  

− Bestalde, uste dugu Babesteko Plan Bereziaren garapenak eragin positiboak izan ditzakeela 
inguru honetan.  

⇒ Aurrerakinaren fasean proposaturiko esku hartzeei ezezkoa eman zaienez, esparru honetan ez da 
eragin negatiborik aurreikusi.  

⇒ Olaberriako harana Babesteko Plan Bereziaren garapenak lagun dezake inguru honetako 
ingurumen kalitatea hobetzen, haran honek gaur egun dituen ingurumen baliabide eta balio 
garrantzitsuenak egiaz babesteaz gainera.  

⇒ Inguru hau aisiarako eta jolaserako eremu gisa erabiltzen bada, balio handiagoa har dezake 
inguruak, bertako gune batzuk utziak edo hondatuak baitaude gaur egun. 
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OLABERRIA INGURUA 

ALTERNATIBEN INGURUMEN BALORAZIOA 
− Ingurumenaren ikuspegitik begiratuta, Plan Nagusitik etorritako eragin nagusietako bat ziren 

Aurrerakin fasean Olaberria ingururako proposaturiko garapenak.  
− Alde batetik, haranean teknologia edo enpresa parte berri bat garatzeko aukera oso bestelakoa 

da inguru honek gaur egun duen landa – baso izaera nabarmenarekin alderatzen badugu.  
− Bestalde, aurrerakinaren fasean esparru honetarako aurreikusitako garapen proposamenaren 

ezaugarriek kontraesan garbiak dituzte aintzat hartutako iraunkortasun irizpideekin, lurzoru 
baliabidea ez litzatekeelako modu eraginkorrean erabiliko, eraikigarritasun txikian oinarrituriko 
hirigintza garapenak izango zirelako, hiri saretik bereiz egongo zirenak.  

− Aipatzekoa da, aurrerakinaren fasean aurreikusitako esku hartzeek ez dutela berez eragin 
larririk sortzen elementu jakin batean. Halaz ere, korridorean zehar jasotako esku hartzeek 
izango lituzketen eraginak elkartuta garapen guztiek izango luketen eragin globala bai handia 
izango litzateke, eta horren ondorioz, birplanteatu egin behar izan da Aurrerakinaren fasean 
esparru honetarako proposaturiko eredua.  

− O-2 alternatibari dagokionean, uste dugu Olaberriako harana Babesteko Plan Bereziaren 
garapena tresna egokia izango dela inguru honetan aisiarako eta jolaserako erabilerak 
bateragarri egiteko eta haranean dauden baliabide natural garrantzitsuenak kontserbatzeko.  

− Testuinguru honetan, Hasierako Onarpen dokumentuan Olaberria ingururako jasotako esku 
hartzeen eragin globala positibotzat jotzen da gero bideratuko den harana Babesteko Plan 
Bereziaren garapenarekin, inguru fisikoaren kontserbazioari dagokionean batik bat. 

 
6.4. AUKERATUTAKO ALTERNATIBAREN JUSTIFIKAZIOA 
 
Bide eskema orokorrerako aukeratutako alternatibak, bizileku garapenak eta jarduera ekonomikoak  
justifikatuko ditugu ondoren.  

6.4.1. BIDE ESKEMA OROKORRA 
 
Hiri bide izaera emango zaio GI-636 errepideari Irungo hirigunearen iparraldetik igarotzean, eta 
horretarako, nahitaezkoa da ibilgailu astunen trafikoa errepide horretatik kentzea eta AP-8 
autopistara bideratzea eta beharreko lurzorua gordetzea, hala behar izanez gero, era horretako 
bideetan ohikoak diren elementuak ezarri ahal izateko (erdibitzailea jarri, espaloiak zabaldu, 
zuhaitzen tratamendua eta abar).  
 
Zubimusu – Osinbiribil zatia Plaiaundi institutuaren hegoaldetik joango da 4.2.05 Santiago 
Urtizberea esparruan. Zubimusuko biribilgunearekiko lotura hartuko du eta Lope de Irigoyen 
kalean bidegurutze soluzio egokia emango da egungo institutura nahiz iparraldean eta 
definitutako bide trazaduraren gainean aurreikusitako trenbide-eremura sarbidea egiteko. Zati 
honetan bidea lurpetik joango da trenbide saretik igarotzean, aurreikusitako transmodalitateari 
erantzuteko neurri egokiko trenbide plataforma eratu ahal izateko. Azken zatian Iparralde 
hiribideko eta Osinbiribileko egungo biribilguneekin lotuko da eta jada gauzatutako igarobide 
goratura egokituko da. Alternatiba honekin ez da eraginik izango KBE/HBBE Txingudi-Bidasoan, 
eta antzeko balio naturalistikoa duen Plaiaundiko paduretako espazio naturalera lurra eraman 
ahal izango da, eta horri esker, zabaldu ahal izango da espazio hori Mendeluko errekaren 
ondoko inguruan.  
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Osinbiribileko biribilgunea eta Behobia arteko zatian eutsi egingo zaie GI-636 errepidearen 
egungo trazadurari eta sekzioari, bidea bikoizteko aukera baztertuz, eta horrenbestez, ez da 
horretarako esparru espezifikorik sortuko. Ingurumenaren ikuspegitik begiratuta hauxe da 
alternatiba egokiena, ez delako munta handiko obrarik egin behar izango, eta horrenbestez, 
herritarrei ez zaielako eragozpen handirik sortuko, ez delako hondakin askorik eta soberako lur 
kopuru handirik sortuko, eta gainera, bidearen iragazkortasuna (fisikoa eta paisajistikoa) handitu 
eta mugikortasun ez motordunaren integrazioa bultzatuko duen diseinua bideratuko da. Halaz 
ere, kontuan izan behar da, Behobiako zatian lurpetik joatea baztertu egin denez, galdu egingo 
dela eremu honek gaur egun duen egoera akustikoa hobetzeko aukera; izan ere, handitzat jo 
daiteke egungo presio akustiko hori, eta hainbat fatxadak gaur egun ez dituzte betetzen kalitate 
akustikoaren helburuak. 
 
Irungo hegoalderako proposaturiko azpiegiturei dagokienean, baztertu egin da hegoaldeko 
saihesbidea eraikitzeko aukera, eta ontzat hartu da AP-8 autopistak hiru errei  izateko aukera (S-
4 alternatiba) GI-636 errepidearekin lotuta Katean eta N-121 errepidearekin lotuta Behobian. 
Bestalde, AP-8 autopistatik beste sarbide bat egongo litzateke Irungo hirira, eta sarbide honek 
bat egingo luke Hegoaldeko Ingurabidearekin. Barnealdearen perimetroko ardatza litzateke 
ingurabide hori eta 6.2.09 Hegoaldeko Ingurabidea esparruarekin eta 7.2.08. Maltxalagain eta 
8.2.05. Blaia (R-1 alternatiba) esparruetako bide sistema orokorrarekin osatuko litzateke. Halaz 
ere, eta zabalpen horren trazadura orientagarri bat izan ezean, aurreikusten da obra horiek 
munta handikoak izango direla eta eragozpenak sor diezazkiekeela inguruko biztanleei. Bestalde, 
S-1, S-2 eta S-3 alternatibekin baino neurri txikiagoan bada era, AP-8 autopistaren zabalpenak 
baliabide naturalen galera ekarriko du, sare hidrografikoan eragina izango du eta ustiapen fasean 
arriskuak eragingo ditu, batik bat soinu-igorpenekin loturikoak. Hegoaldeko ingurabiderako 
aukeratutako alternatibak lurzoru eremu txikiagoa hartuko du hiri sarean sartuko delako, 
baliabide naturaletan eragin txikiagoa izango du eta soberako lurrei dagokienean ere arazo 
txikiagoak ekarriko ditu. Halaz ere, hiri sare betean sartuko denez, R-1 alternatibak eragin 
akustiko handiagoa izan lezake bizileku eraikuntzetan. Bide honetarako xehetasunen azterketa 
espezifikorik edo trafikoaren intentsitatearen eta aurreikusitako igarotze abiaduren inguruko 
daturik ez izatean, ezin da esan ingurabide hau sortzean indarrean dagoen legeriak zehaztutako 
kalitate akustikoaren helburuak gaindituko ez direnik hurbilen dauden bizileku eraikuntzetan. 
Nolanahi ere, ikusi da R-1 alternatiba dela hiri iraunkortasun irizpideetara hoberen egokitzen 
dena.   
 

6.4.2. HIRIGINTZA GARAPENEN PROPOSAMENAK 
 
Bizileku garapenerako alternatibei dagokienean, bi alternatiba bakarrik baloratu dira 0.2.01. 
Geltoki Ingurua esparruan oinarrituta. Bi alternatiba horiek oso antzekoak dira ingurumenaren 
ikuspegitik begiratuta, alde bakarra baita CAF enpresaren instalazioak bertan mantendu ala ez, 
baina instalazio horiek lekuz aldatzen badira (E-1 Alternatiba), hiri berritze edo eraberritze 
integraleko esku hartzea bideratu ahal izango da, baina hondakin gehiago sortuko dira obrak 
egiten diren bitartean. Halaz ere, Hiri Antolamendurako Plan Berezia egingo da esparru 
honetarako, eta horrenbestez, Plan Nagusiak garapen plangintzaren esku utziko du antolamendu 
xehearen zehaztapena. 
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Jarduera ekonomikoei dagokienean, bi alternatiba baloratu dira Araso Iparralderako, eta 
azkenean A-2 alternatiba aukeratu da Aiako Harria – Jaizkibel korridorearen gaineko eragina 
minimizatzen duelako. Sistema Orokorreko Espazio Libreetarako izango da sektorearen 
mendebaldeko herena (8 ha) eta sektorea garatzeko baldintza lotesle gisa jaso da korridorearen 
erdian dagoen geldoen betegarriak hartutako lursaila berreskuratzea, horrekin lagundu egingo 
baita korridore horren funtzionaltasuna hobetzen. Nolanahi ere, esan beharra dago, 
korridorearen funtzionaltasun ekologikoa egiaz arriskuan dagoela, AP-8 autopistak eta N-1 
errepideak, esate baterako, alderik alde igarotzen dutelako korridore hori, baina uste dugu Araso 
Iparralderako proposaturiko antolamenduarekin bermatu egingo dela korridoreak duen zabalera.  
 
Gainera, aintzat hartu behar dira behin-behineko onarpen dokumentuan hirigintza garapenei 
begira sartutako aldaketak. 
 
Alegazio batzuk aintzat hartu eta egokitzapen hauen alderdi esanguratsuenen artean dago 
Jarduera Ekonomikoen erabilerarako esparruetan aprobetxamendua apur bat handitzeko, arteko 
solairuen erabilera handitzeko eta nabeen altuera gorena emendatzeko erabakia, erabilera horri 
leku egiteko udal lurzoru urriaren ezinbesteko errentagarritasunarekin bateragarriagoak izan 
daitezela bila baita.  
 
Era berean, aprobetxamenduaren hazkunde txiki bat aintzat hartu da Blaia eta Matxalagaingo 
Bizileku erabilerarako esparru urbanizagarrietan, eta bateragarri diren hirugarren sektoreko eta 
merkataritza erabileretarako portzentaje garrantzitsua proposatzen da, behar duenean autonomia 
eta konplexutasun handiagoa eman ahal izateko bi esku hartze hauei. 
 
Aipagarri dira, era berean, biztanleriaren proiekzioen berrikuspena eta 2011ko azken Erroldaren 
datuekin eginiko eguneratze lana. Bestalde, aurreikuspenen arabera 2014ko Oinarri Urte 
deituaren hondarrean hasiko da Plana gauzatzen, eta heldu den 8 urteko eperako etxebizitza 
beharrak kalkulatzeko ondorioetarako 2022ko Muga-urteraino luzatuko da. Lurraldea Antolatzeko 
Gidalerroetan aurreikusitakoa betetzeaz gainera, eta antolamendu nagusiko beste alderdi 
batzuetarako, 2030. urtea izango da muga-urte gorena, eta horrenbestez, 16 urtekoa izango da 
Plan berriaren indarraldia, hasierako onarpen dokumentuan aurreikusitako guztizko iraupen 
berdina beraz, baina behin betiko onartzeko aurreikusitako egiazko datatik, hauxe da, indarrean 
hasten denetik aurrera kontatuta. 
 
Proiekzioak berrikusita beherantz zuzendu da 2022ko muga-urterako eta 2030eko muga-urte 
gorenerako guztizko biztanleriaren kopurua, eta horrek beharrezkoak izango diren etxebizitzen 
kopurua murriztea ekarri du berekin batean, nahiz eta etxebizitzen kopuruaren murrizketa hau 
berdindu egin duten 2010ean Hasierako Onarpenerako dokumentua aurkeztu zenetik 
gauzatutako etxebizitzek eta Plan berria indarrean hasi baino lehen ustez amaitu litezkeen 
etxebizitzek, bizilekuen erabilerarako esparruetako zoruaren guztizkoari dagokionez. Izan ere, 
jada amaituta dauden etxebizitza hauek Planak aintzat hartutako esparru askotan jasota eta 
kuantifikatuta zeuden, eta urte hauetan gauzatu eta batzuk amaitu egin dira. Etorkizuneko 
etxebizitza beharren kalkuluan, Lurraldea Antolatzeko Gidalerroek zehaztutako metodologiaren 
arabera egina hura, ez da gainditu 8 urtera onartutako kopuru gorena, estimatutako eta oraindik 
eraiki gabeko etxebizitzen kopurua txikiagoa delako bizileku erabilerak dituzten esparru guztien 
multzoan, eta kalkulu hauetan erabilgarri dauden etxebizitza hutsen kopuru bat jaso da eskaintza 
posible gisa, okupatutako etxebizitzen % 2 hain zuzen ere.  
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Bestalde, azken urteetan bizi den motelaldi sozio-ekonomiko orokorra kontuan izanik, bestelako 
definizioa eskatzen zuten Plan Nagusiaren Behin-behineko Onarpenerako bertsioan hasiera 
batean jarduera ekonomikoak garatzeko proposatutako esparru batzuek. Hala, azalera gordinak 
eta erabilera globalak aldatu gabe, Oiantzabaletaren Luzapena eta Zabaleta esparruak 
sektorizatu gabeko zoru urbanizagarritzat hartu dira, hasiera batean Urunen eta Epelen 
aurreikusitako zoru mota horrekin bat egiteko. Dagokion Sektorizazio Planean definituko da 
esparru horien antolamendu xehea.  
 
Oiantzabaletaren Luzapenaren kasuan, Geltoki Ingurua esparruko egungo industria instalazioei 
etorkizunean beste leku bat emateko aukerari eustea bila da, baina bertako sektorizazioa, eta 
harekin batean bere ezaugarrien definizio zehatza, une egokian egiteko aukera edukitzea. 
Zabaleta esparruari dagokionez, ez sektorizatzea planteatzen da haren garapenari, ahal dela 
jarduera ekonomikoetarako beste esparru sektorizatuen garapena behin abiarazita denean, 
ekiteko. 
 
Onartu diren beste kontuetako batzuk dira aprobetxamenduen, edo garapen baldintzen 
berregokitze txiki batzuk, edo esparruen birmugatze batzuk ere, baina betiere oso hurbileko 
proportzioetan hasieran onartutako esparruen ezaugarriekin alderatzen baditugu. 
 
Hasierako Onarpenean bereizitako esparru gutxi batzuk ez ditu halakotzat hartzen Plan 
Nagusiaren bertsio berriak, une hartatik iragandako denboran gauzatzen amaituta daudela 
ulertzen baita, eta beraz, sendotutako hiri zorutzat hartuak izan behar dute. Eguzkitzalde eta 
Ugalde-Katea esparruez ari gara bereziki. Beste kasu batzuetan Ordenantzen zuzeneko 
aplikazioaren bidez gauzatu zitezkeen esku hartze txikiak baizik ez ziren, esate baterako, 
Gabiria, Pedro de Hirizar eta Francisco de Gainza aldeetakoak. Belaskoenea esparruko kasu 
bereziagoan, berriz, gehienbat industria izaera zuen eraikin hori birmoldatzea proposatzen zen. 
Lan hori baterako ekimen pribatuaren bidez eraman behar zen aurrera, baina eraikineko lokalen 
jabeen gehiengoak ez zuen egokitzat hartu, eta horrenbestez, ez zuen inolako zentzurik esparru 
gisa mantentzeak, eta dagokion ordenantza espezifikoaren esku geratu da orain. Lizentzia 
zuzeneko lurzoru sendotuari erantsi zaizkion 6 esparru horiek, zoru mota horren azalera handitu 
egin dute 125.000 m² inguruan, eta alegazio bat onartu izanagatik orain sartu den esparru 
bakarrak, Auzolan kalea 5, 375 m²-rekin, azalera kopuru txikia du egiaz. Guztira 70 esparru 
planteatu dira orain lurzoru mota desberdinetan eta erabilera globaletan, eta Hasierako 
Onarpenean, berriz, 75 esparru ziren.  
Bestalde, arrazoiak arrazoi, eskuarki onartutako alegazioak izan direlako, aldatuta edo azalera 
murriztuta ageri dira esparru batzuk, esate baterako Semezarrengo-Malda, Araba Mendebaldea 
kalea, Katea Erdialdea, Mendipe eta Blaiako esparru urbanizagarriaren zati txiki bat, baina 
murrizketa horiek guztiak batuta ere ez da 25 m²-ko azalerara iristen. Horren ondorioz, Hasierako 
Onarpeneko bertsioan proposatutakoa baino pixka bat txikiagoa da esparruen arabera 
erregulaturiko guztizko lurzoruaren azalera, 150.000 m² baino pixka bat gutxiago, zehatz 
esateko, hauxe da, 2011. urtean hasieran onartu zen dokumentuan jasotakoa baino % 4 
gutxiago, baina nolanahi ere ez dira aldatu Plan Nagusiak lehen aurreikusitako neurri handiak. 
 
Zuzenketa horiek aintzat hartuta doitu egin dira, apur bat beherantz doitu ere, moten araberako 
zoruen eta esparruen guztizko kopuruak, nola kopurutan hala parametro nagusietan (ikus 
Memoria honetako 5., 7. eta 8. kapituluetako taulak). Era berean, hasiera batean onartutako 
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dokumentuan zehaztutakoaren aldean, murriztu egin dira udal barrutiko hirigintza erabileretarako 
lurzoruen okupazioak. 
 
HAPNak proposaturiko bizileku moldeko garapenen ezaugarri nagusiak ageri dira ondoko taula 
honetan. 
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Kodea Izena 
Esparruaren 
guztizko 
azalera 
(m2) 

Kalifikazio Xehea Kalifikazio xehearen azalera 
(m2) Antolamendu Xehea 

Jarduera Ekonomikoak 24.760,68 
Bizilekuak                  139.895,81   
Sistema Orokorreko Ekipamenduak                       6.652,47   
 Sistema Orokorreko Espazio 
Libreak  

                    39.473,52   
Sistema Orokorreko Burdinbidea                     77.765,81   

0.2.01 Geltoki ingurua 362.207,10 

Sistema Orokorreko Bideak                     73.658,80   

Plan Bereziaren esku 

1.2.02 Araba Mendebaldea 
kalea 1.824,69   Bizilekuak                       1.824,69   Definitua 

Bizilekuak                     14.633,73   
 Sistema Orokorreko Espazio 
Libreak  

                      3.270,19   1.2.13 Katea Erdialdea 27.011,02 
Sistema Orokorreko Bideak                       9.107,10   

Plan Bereziaren esku 

Bizilekuak                       2.391,29   1.2.14 Araba Ekialdea kalea 9.196,81 Sistema Orokorreko Bideak                       6.805,52   Definitua 
1.3.11 Arretxeko Malda 1.848,79   Bizilekuak                       1.848,79   Plan Bereziaren esku 
1.3.12 Auzolan kalea, 5                           

374,95   
Bizilekuak                           374,95   Definitua 

2.1.07 Jaizkibel bizilekua   17.570,73   Bizilekuak                     17.570,73   Definitua 
4.2.07 Kostorbe 22.200,26   Bizilekuak                     22.200,26   Plan Bereziaren esku 

Bizilekuak                     11.547,48   5.1.01 Lopez Becerra 15.800,23 Sistema Orokorreko Bideak                       4.252,76   Plan Bereziaren esku 
5.2.04 Mendibil   1.640,38   Bizilekuak                       1.640,38   Definitua 
5.2.06 Arizmendi almirantea    9.719,24   Bizilekuak                       9.719,24   Plan Bereziaren esku 
5.2.08 Kasinoa 454,43   Bizilekuak                           454,43   Definitua 
5.2.09 Ikust Alai      2.569,54   Bizilekuak                       2.569,54   Plan Bereziaren esku 
5.2.16 Aldapeta      4.171,72   Bizilekuak                       4.171,72   Plan Bereziaren esku 
5.2.17 Gipuzkoa 1.820,13   Bizilekuak                       1.820,13   Plan Bereziaren esku 
5.3.10 Fermin Calbeton  

1.772,09   
Bizilekuak                       1.772,09   Definitua 

5.3.13 Korrokoitz                     
16.255,34   

Bizilekuak                     16.255,34   Plan Bereziaren esku 
5.3.14 Papinea      5.196,64   Bizilekuak                       5.196,64   Plan Bereziaren esku 
6.2.06 Txenperenea 160.883,77 Zerbitzu azpiegiturak                       1.469,28   Plan Bereziaren esku 
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Kodea Izena 
Esparruaren 
guztizko 
azalera 
(m2) 

Kalifikazio Xehea Kalifikazio xehearen azalera 
(m2) Antolamendu Xehea 

Bizilekuak                  127.074,62   
 Sistema Orokorreko Espazio 
Libreak  

                    17.002,91   
Sistema Orokorreko Bideak                     15.336,96   
Bizilekuak                       7.672,69   
 Sistema Orokorreko Espazio 
Libreak  

                          356,57   6.2.08 Alei 11.581,23 
Sistema Orokorreko Bideak                       3.551,97   

Plan Bereziaren esku 

6.3.01 Alarde      8.123,24   Bizilekuak                       8.123,24   Plan Bereziaren esku 
7.2.05 Ermita      2.204,64   Bizilekuak                       2.204,64   Plan Bereziaren esku 

Bizilekuak                     57.340,78   
 Sistema Orokorreko Espazio 
Libreak  

                    91.076,20   7.2.08 Matxalagain 174.623,07 
Sistema Orokorreko Bideak                     26.206,09   

Plan Bereziaren esku 

8.1.05 Jose Mª Franco 7.593,86   Bizilekuak                       7.593,86   Plan Bereziaren esku 
8.1.11 Harrobieta      4.875,48   Bizilekuak                       4.875,48   Plan Bereziaren esku 
8.2.03 Ernautenea     10.795,96   Bizilekuak                     10.795,96   Plan Bereziaren esku 

Zerbitzu azpiegiturak                       5.123,67   
Bizilekuak                     52.351,28   
 Sistema Orokorreko Espazio 
Libreak  

                    82.699,89   8.2.05 Blaia 171.788,70 
Sistema Orokorreko Bideak                     31.613,87   

Plan Bereziaren esku 

Bizilekuak                       7.516,86   8.2.06 Gazteluberri 25.299,57 Sistema Orokorreko Ekipamenduak                     17.782,71   Plan Bereziaren esku 
Bizilekuak                     10.102,78   8.3.04 Lastaola Postetxea 17.375,77 Sistema Orokorreko Bideak                       7.272,99   Plan Bereziaren esku 
Bizilekuak                     17.205,33   8.3.05 Mendipe 17.906,63 Sistema Orokorreko Bideak                           701,30   Plan Bereziaren esku 

9. Taula. Nabarmenki Bizileku erabilera duten esparruak eta haien kalifikazio xehea 
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Lastaola Postetxea eta Mendipe indarrean dagoen HAPNak jada aurreikusitako eta garatu 
gabeko esparruak badira ere, haien mugak aldatzean HAPNko proposamen berri gisa jaso dira, 
eta atera egin dira 1999ko HAPNaren arabera gauzatu gabe dauden etxebizitzen kopurutik. 
 
Nabarmenki bizileku erabilera duten esparruen guztizko azalera 111,46 ha dira, eta horietatik 
56,87 ha bizileku lurzoru gisa kalifikatuta daude. Kontuan izan behar da 0.2.01 Geltoki Ingurua 
esparruan 24.760,68 m2 sartu direla jarduera ekonomikoetarako.  
 
Ondoko taula honetan ageri dira jarduera ekonomikoak garatzeko aurreikusi diren plangintza 
esparruak: 
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Kodea Izena 
Esparruaren 
guztizko 
azalera 
(m2) 

Kalifikazio Xehea Kalifikazio xehearen 
azalera (m2) Antolamendu Xehea 

1.1.04 Zaldunborda 13.986,04 Jarduera Ekonomikoak 13.986,04 Plan Bereziaren esku 
Jarduera Ekonomikoak                  115.730,71   

1.1.10 Araso Iparraldearen 
Luzapena 

196.631,10 
 Sistema Orokorreko Espazio 
Libreak  

                    80.900,39   Plan Bereziaren esku 
1.1.11 Oiantzabaletaren 

Luzapena 
69.638,96 Sektorizazio Planean zehaztu 

beharrekoa 
                    69.638,96   Plan Bereziaren esku 

1.1.12 Araso-Sasikoburua 43.563,24 Jarduera Ekonomikoak                     43.563,24   Plan Bereziaren esku 
1.1.13 Atalaia 19.498,20   Jarduera Ekonomikoak                     19.498,20   Definitua 
1.1.14 Semezarrengo Malda   2.749,03   Jarduera Ekonomikoak                       2.749,03   Definitua 

Jarduera Ekonomikoak                  293.227,11   
Ibaiak eta errekak                       4.637,56   
Sistema Orokorreko 
Ekipamenduak 

                    91.058,31   
 Sistema Orokorreko Espazio 
Libreak  

                    83.288,72   
2.1.05 Urdanibia - Zubieta 

502.694,28 

Sistema Orokorreko Bideak                     30.482,58   

Plan Bereziaren esku 

2.1.08 Zabaleta 135.131,06 Sektorizazio Planean zehaztu 
beharrekoa 

135.131,06   Plan Bereziaren esku 
Jarduera Ekonomikoak                       2.017,17   

3.2.09 San Migeleko 
ekipamenduak 

4.197,13 
Sistema Orokorreko 
Ekipamenduak 

                      2.179,96   Plan Bereziaren esku 
Jarduera Ekonomikoak                       3.690,16   8.3.12 Pausu 6.029,68 
Sistema Orokorreko Bideak                       2.339,53   Plan Bereziaren esku 

9.1.01 Urune  55.770,57    Sektorizazio Planean zehaztu 
beharrekoa 

                    55.770,57   Plan Bereziaren esku 
9.1.02 Epele   54.966,34    Sektorizazio Planean zehaztu 

beharrekoa 
                    54.966,34   Plan Bereziaren esku 

10. Taula. Erabilera nagusia Jarduera ekonomikoak duten esparruak eta haien kalifikazio xehea 
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Erabilera nagusia jarduera ekonomikoak duten esparruek 110 ha-ko azalera hartzen dute guztira, 
eta horietatik 50 ha jarduera ekonomiko gisa kalifikatu dira. Gainera, Kontuan izan behar da 
0.2.01 Geltoki Ingurua esparruan, erabilera nagusia bizilekua badu ere, 24.760,68 m2 sartu direla 
jarduera ekonomikoetarako.  
 
Garapen hauetako batzuk Hondarribiko udalerriarekin partekatzen dira: 
 
• 2.1.08. Zabaleta esparrua: Esparru hau bere osotasunean Irunen dagoen arren, Hondarribiko 

udalak udalerriaren ipar-mendebaldean bururatu ditzakeen bi hirigintza garapenekin (Istillaundi 
eta Zaldunborda) estu lotuta dago. Sektorizatu gabeko zoru urbanizagarri gisa sartu da 
esparru hau. 

• 2.1.05. Urdanibia – Zubieta esparrua: Urdanibiako jauregiaren eta Eskualdeko Ospitalearen 
arteko esparrua da. Esparru hau bi udalerrien lur eremuetan kokatzen da, baina jarduera 
garrantzitsuenak Irunen bururatuko dira.  

 

6.4.3. SISTEMA OROKORREKO ESPAZIO LIBREAK, EKIPAMENDUAK ETA 
HORNIDURAK 

 
Ez da alternatibarik planteatu sistema orokorreko ekipamenduetarako, eta ondoko taula honetan 
ageri direnak dira helburu hori duten esparruak:  
 
Kodea Izena 

Esparruare
n guztizko 
azalera 

Kalifikazio Xehea 
Kalifikazio 
xehearen 
azalera 

Antolamendu Xehea 
Sistema Orokorreko 

Ekipamenduak 
2.176,84 

8.1.02 Azken Portu 9.999,76  Sistema Orokorreko 
Espazio Libreak  

7.822,92 Plan Bereziaren esku 

8.2.07 Gaztelu 27.013,93 Sistema Orokorreko 
Ekipamenduak 

27.013,93 Plan Bereziaren esku 
 Sistema Orokorreko 
Espazio Libreak  

6.633,00 
6.2.02 Oña 13.586,43 Sistema Orokorreko 

Bideak 
6.953,42   Plan Bereziaren esku 

 
Gainera, HAPNak ondoko esparru hauetan proposatzen ditu lurzoru erreserbak Sistema 
Orokorreko Espazio Libreetarako:  
 

Kodea Izena 
Esparruare
n guztizko 
azalera 
(m2) 

Kalifikazio Xehea Kalifikazio xehearen 
azalera (m2) 

Antolamendu 
Xehea 

Sistema Orokorreko 
Ekipamenduak 

6.652,47   0.2.01 Geltoki ingurua 
362.207,10  Sistema Orokorreko 

Espazio Libreak  
39.473,52   

Plan Bereziaren 
esku 

 Sistema Orokorreko 
Espazio Libreak  

3.270,19   
1.2.13 Katea Erdialdea 27.011,02 Sistema Orokorreko 

Bideak 9.107,10   
Plan Bereziaren 
esku 

Bizilekuak 11.547,48   
5.1.01 Lopez Becerra 15.800,23 Sistema Orokorreko 

Bideak 4.252,76   
Plan Bereziaren 
esku 
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Kodea Izena 
Esparruare
n guztizko 
azalera 
(m2) 

Kalifikazio Xehea Kalifikazio xehearen 
azalera (m2) 

Antolamendu 
Xehea 

Zerbitzu azpiegiturak 1.469,28   
6.2.06 Txenperenea 160.883,77  Sistema Orokorreko 

Espazio Libreak  
17.002,91   Plan Bereziaren esku 

6.2.08 Alei 11.581,23  Sistema Orokorreko 
Espazio Libreak  

356,57   Plan Bereziaren 
esku 

 Sistema Orokorreko 
Espazio Libreak  

91.076,20   
7.2.08 Matxalagain 174.623,07 Sistema Orokorreko 

Bideak 
26.206,09   

Plan Bereziaren 
esku 

Zerbitzu azpiegiturak 5.123,67   
8.2.05 Blaia 171.788,70  Sistema Orokorreko 

Espazio Libreak  
82.699,89   

Plan Bereziaren 
esku 

8.2.06 Gazteluberri 25.299,57 Sistema Orokorreko 
Ekipamenduak 

17.782,71   Plan Bereziaren 
esku 

 
Hezkuntza motako ekipamenduei dagokienean, zentro berriak proposatu dira Haur 
hezkuntzarako, Lehen eta Bigarren hezkuntzetarako eta unibertsitate mailarako, dauden 
zentroak osatzeko. Batxilergoaren edo heziketa zikloen mailako hezkuntzari dagokionean, 
nahikotzat hartu da Plaiaundi Institutuaren egungo hornidura, 16-18 urte arteko ikasleen beharrei 
begira.  

 
 

HAUR HEZKUNTZA 
IZENA 

C.E.P. LEKAENEA H.H.I. 
C.E.P.I. SANTA TERESA H.H.I.P. 
ZENTRO BERRIA PUIANAN 
ZENTRO BERRIA ALTZUKAITZEN 
ZENTRO BERRIA ARTIGAKO HARITZAN 
ZENTRO BERRIA HARROBIETAN 
ZENTRO BERRIA TXENPERENEAN 
* Lekaenean Haur Hezkuntzarako izango da lursailaren 1/3. 

LEHEN HEZKUNTZA 
IZENA 

C.E.P. ELATZETA L.H.I.
C.E.P. LEKA-ENEA L.H.I. 
ZENTRO BERRIA  EGUZKITZALDEAN 
ZENTRO BERRIA GAZTELU-BERRIN (BEHOBIA) 
* Lekaenean Lehen Hezkuntzarako izango dira lursailaren 2/3.

BIGARREN HEZKUNTZA 
IZENA 

ZENTRO BERRIA TXENPERENEAN 
ZENTRO BERRIA OÑAURREN 

UNIBERTSITATE MAILA 
IZENA 

ZENTRO BERRIA GELTOKI INGURUAN 
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Kirol ekipamenduei dagokienean, izaera Global eta Zonaleko ekipamenduak ageri dira ondoko 
zerrendan. 
 

 
 
 
HAPNaren berrikuspenak Stadium Galeko udal kirolgunea beste leku batean egokitzea 
proposatzen du esparru beraren barnean (Iparralde – Gal). Bi alternatiba hartu dira aintzat gaur 
egun Zubietan dagoen hipika lekuz aldatzeko, Ibarrola edo Iginiz, horietan lehenengoa Plan 
Berezi baten barruan dago eta bigarrena Olaberrian. Estali gabeko kirol pistetarako bi alternatiba 
planteatu dira, Puiana eta EAEko Burdinbide tailerren lursaila. 
 
Azkenik, HAPNak laguntza ekipamenduak (Adineko pertsonentzako egoitza Arbesen, beste 
ekipamendu batzuk gizarte bazterketa egoeran dauden pertsonentzat edo ezintasunak dituzten 
pertsonentzat, gazteentzako ekipamenduak eta abar), osasun ekipamenduak (Bidasoako 
Eskualdeko Ospitalea handitzeko aukera jaso da beste 40 ohe sartzeko eta hirugarren 
anbulatorioa egitea ere) eta ekipamendu sozio-kulturalak (3 zentro zibiko handi, eta horietako 
batean Udal Liburutegia birkokatu) proposatzen ditu, kokaleku alternatibarik planteatu gabe. 

6.4.4. ZORU URBANIZAEZINA TRATATZEKO PROPOSAMENA 
 
Zoru Urbanizaezina tratatzeko proposamenak ez du alternatibarik planteatu.  
 
HAPNa idatzi den bitartean Zoru Urbanizaezinean hainbat kategoria sartu dira udalerriko natur, 
nekazaritza eta baso balioak babestu ahal izateko, eta gainera, EAEko LAGek Zoru 
Urbanizaezinerako proposaturiko lurralde ereduaren arabera garatuko da. Zazpi antolamendu 
kategoria definitu dira, eta berariazko erabilera eta eraikuntza erregimena du horietako bakoitzak: 
 
� Landa eta Nekazaritza eta abere-hazkuntza eremuak (RAC) 

KIROL EKIPAMENDUA 
IZAERA GLOBALA 
IZENA 
BEHOBIAKO FUTBOL ZELAIA 
ZUBIETAKO KIROL INSTALAZIOAK
STADIUM GAL
ARBESKO KIROL INSTALAZIOAK
AZKEN PORTU KIROLDEGIAREN ZABALPENA
GALEKO PILOTALEKU PROFESIONALA
KOSTORBEKO  KIROL JAUREGIA
PUIANA (KIROLGUNEA. PROPOSATUTAKO KOKALEKUA)

IZAERA ZONALA 
IZENA 
MAHAI TENIS TEKNIFIKAZIO ZENTROA
SAN MIGELEKO KIROL INSTALAZIOAK
ANAKA (KIROLGUNEA. PROPOSATUTAKO KOKALEKUA)
OÑAURREKO KIROL INSTALAZIOAK
JESUS KARRIKAKO PILOTALEKUA
TXENPERENEAKO KIROL INSTALAZIOAK

*Ekipamendu hauetan ez da eraikigarritasunik aintzat hartu.
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� Balio estrategiko handiko Landa Eremuak (RAVE) 
� Basoaldea (RUFO) 
� Babes Bereziko Landa Eremua (REP) 
� Azaleko Uren Babes Eremua (PAS) 
� Sistema Orokorrak Zoru Urbanizaezinetan 
� Ekipamenduak zoru urbanizaezinean (EZR) 

 
Hiru kategoria hauetan REP da guztietan murriztaileena, izan ere bertara biltzen dira nekazaritza, 
baso edo abere-hazkuntzarako balio handia duten zoruak, baliabide naturalak ustiatzeko aukera 
ematen dutenak, paisaia izaerako balioa dutenak, historia eta kultura izaerako balioa dutenak eta 
fauna, flora eta oreka ekologikoa babesten dutenak. Logikoa denez, murriztailea da halaber PAS 
delakoa, Azaleko Uren babeserako eremua. 
 
Berregokitu egin dira aurreko Plan Nagusiak definituriko Babes Bereziko eremuen inguruak, 
duten topografiagatik, ingurumen balioagatik edo paisaiaren alorrean duten garrantziagatik era 
honetako erregulazioa behar zuten esparruak ere hartu baitira oraingoan; beste batzuk, berriz, 
kendu egin dira ez dutelako horrelako babes-mailarik behar.  
 
Aiako Harriko Parke Naturalaren inguruari dagokionean, nahiago izan dugu eremu hori bertarako 
onartutako araudiarekin lotu. Era berean, landa eremu batzuen mugak eta hedadura berraztertu 
ditugu Aiako Harria Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE ES2120016) izendatu eta Txingudi – 
Bidasoa KBE – HBBE (KBE ES2120018 eta HBBE ES0000243) onartu ondoren. Kontuan izan 
behar da Txingudiko HBBEen mugak bat datozela RAMSAR Hezegunearekin. 
 
Bestalde, logikoa denez, doitu eta berriro neurtu egin dira nekazaritza eta abeltzaintza landa-
eremuak (RAC), murriztu egin direlako, beren ezaugarriengatik aurreko bi kategorietako baten 
barruan jaso diren mazela batzuen kasuan.  
 
Balio Estrategiko Handiko Nekazaritza eta Abeltzaintza eremuari (RAVE) dagokionez, aintzat 
hartu da Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza eta Ingurumen 
Saileko Landa eta Kostaldea Garatzeko Zuzendaritzak igorritako txostenak gomendatu bezala, 
baina zehatzago doitu dira EAEko Nekazaritza eta Basoak antolatzeko Lurraldearen Arloko 
planoan adierazitako eremuak, ahalik eta ongien egokitu dira lurraldearen errealitatera, 
horretarako aukera eman baitu Plan Nagusian zoru urbanizaezinei begira lan egin den eskala 
zehatzagoak. 
 
Plan Nagusi honen Hirigintza arauen Lehen Tituluan (1.1. eta 1.2. kapituluak) eta Bosgarren 
Tituluan (Zoru Urbanizaezinean aplikagarri diren Ordenantzak) jaso da aplikatu beharreko 
araudia. 
 
Olaberriako harana Babesteko Plan Bereziari dagokionean, esan behar da, bultzatu eta 
bermatu egingo dituela nekazaritza eta abeltzaintza erabilerak, baliabide jakin batzuen ustiapena, 
eta ekipamendu erabilera jakin batzuk ezartzeko baimena, ekipamendu publikoak nahiz 
pribatuak, aisiarekin, kulturarekin edo kirolarekin loturiko jardueretarako. Plan Berezi horrek 
haranaren inguru osoa hartuko du, gutxi gorabehera 600 Ha, Mokozorrotzeko azpiesparrua 
barruan sartzen bada, eta ingurumenaren ikuspegitik begiratuta multzo osoaren antolamendu 
integrala bideratzeko aukera emango du, eremu horretan etorkizunean izango diren eskariei 
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modu egokian erantzun ahal izateko. Gainera, landa izaerarekin loturarik gabeko hainbat 
erabilera zituzten edo zoru urbanizagarri gisa sailkatuta zeuden eremu batzuk antolatuko dira, 
ezegokiak izateagatik eta utziak edo hondatuak egoteagatik. 
Euskadiko Lurzoru eta Hirigintza Legean oinarriturik aukeratu da planeamendu irudi hori. Izan 
ere, Lege horren arabera, Babeserako Plan Berezien lehen helburua da Plan Nagusiak 
babeserako arauen bitartez osatzea, eta badute halaber arau osagarriak ere artikulatzeko 
ahalmena. Halatan, Plan Nagusiaren garapenean formulatuko den Babeserako Plan Berezi 
honen egitekoa izango da bideratuko diren erabileren ordenazio integratua zehaztea, egungo 
nekazaritza eta basogintza erabileren eraberritzea, eta landa-inguruneen eta gune arkeologiko 
eta kulturalen babes berezia ziurtatzea.  
 
Babeserako Plan Bereziak honako zehaztapen hauek egin ahal izango ditu haraneko lurralde 
osoan: egun dauden landa-eraikinei eusteko baldintzak, erreka-bazterren, mendi-bide eta 
bidexken, eta oinezkoen eta txirrindularien zirkulaziorako ibilbideen ordenazioa edo 
antolamendua, egungo errepidearen ezaugarriak eta bateragarritasunaren hobekuntza eta 
definizioa, ezarriko diren erabileretarako beharko diren sarbideekin batean, eta ingurune hori 
Irungo biztanleen premiei begira modu egokienean bultzatzeko behar diren gainerako 
egokitzapenak. 
 
Gainera, Babeserako Plan Berezi honetan jaso beharko dira haran honetako erabilera 
nagusiarekiko, hau da landa erabilerarekiko, bateragarri diren erabilerak eta jarduerak 
bultzatzeko bete beharreko oinarrizko baldintzak, bai eta iraunkortasuna zaintzeko baldintzak 
ere, erabilera eta jarduera horien ondorioz ingurumenean, ikusgarritasunean eta paisaian eragina 
duten inpaktuen sorrera eragoztearren. Kontuan hartuko dira, halaber, honako puntu hauek: lur-
sailen banaketa tradizionala aldatzeko baldintzak, ingurune horretakoak ez diren eraikinen 
debekua, erabilera horietatik sor daitezkeen trafiko eta aparkaleku-premia guztien 
erregularizazioa, eta abar. 
 
Bestalde, Plan Nagusiak aintzat hartu du Ibarrola – Errotazar - Irugurutzeta - Aitzondo izenak 
hartzen dituen errekaren haranaren izaera berezia. Meakako auzoan dago haran hori eta, alde 
batetik, haranaren hondoan dauden lekuetarako iragaitzazko bidea eskaintzen du, Txingudiko 
badiaren eta Aiako Harriko Interes Komunitarioko Lekuen arteko trantsizio-gune gisa, eta 
aisiarako aukera ezin hobea ematen duten mota askotako erabileren kokagunea da bestetik. 
Horregatik, eta ingurumen balioak zaintzeko eta KBEen artean artikulatzaile lana egiteko helburu 
nagusia bere eginik, gero Ibarrolako errekaren haraneko Plan Berezia egiteko aintzat hartuko 
diren funtsezko irizpideak finkatzen ditu.  
 
Haien artean zehaztu da Plan Bereziaren esparru globalaren mugak zehazteko kontuan hartuko 
den irizpidea. 300 Ha inguruko eremua hartzen du Plan Berezi honek. Irizpide honen arabera, 
muga horien barruan geratuko dira harana egituratzen duten behe-ibarrak, bai eta aurreikusiko 
diren interbentzio-guneak ere. 
 
Plan Berezi honetan aintzat hartzeko moduan dauden jardueren artean, guztiz berezi beharko 
dira, alde batetik, erreserba, babes eta kontserbazioari begira esparruaren barnean zehaztu 
beharko diren eremuak, egoki mugaturik. Ongi kontuan hartu beharrekoak dira, halaber, 
ingurumena eraberritzeko, erriberetako eta beste lekune batzuetako landaretza indartzeko eta 
hala behar duten eremuak basoberritzeko bereziki landu beharreko eremuak.  
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Era berean, honako alderdi hauek erregulatu beharko ditu, gutxienez, Plan Bereziak: baserriko, 
nekazaritza eta abeltzaintzako, erabileren ordenazioa, interes kultural eta arkeologikoko ondare-
eremuen definizioa: meatze eta burdinola zaharrak, eta ekipamendu, interes komunitarioko 
azpiegitura, ibilbide eta abarretan bideraturiko interbentzio bereziek hartuko dituzten eremuak 
egokiro mugatzea, ongi zehazturik eraikitzeko eta hainbat erabilera bideratzeko baldintzak, 
kontuan harturik betiere haien helburua soziala edo gizarte mailakoa dela. Bereziki, Aiako Harriko 
Natura Parkearen Interpretazio Zentroaren kokagunea zehaztuko du Plan Bereziak eremu 
honetan. 
 
6.5. HIRIGINTZA GARAPENAK HARTZEKO GAITASUNA 
 
Ekainaren 20ko 2/2008 Legegintzako Errege Dekretuak, lurzoruari buruzko legearen testu 
bateratua onartzen duenak, bere 15. artikuluan, eta premiazko neurriei buruzko ekainaren 3ko 
105/2008 Dekretuak, Lurzoru eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legea garatzen 
duenak, bere 31. artikuluan, adierazten dute hiru alderdiren arabera egin behar dela hirigintza 
garapenak hartzeko gaitasunaren ebaluazioa: 
 
• Planteatutako hirigintza garapen berrietatik etorritako eskaerak asetzeko nahikoa baliabide 

hidriko izatea eta JPH jabari publiko hidraulikoa babestea. Txosten bat eskatu behar zaio 
Administrazio Hidrologikoari. 

• Hala behar badu, Itsas-Lehorreko Jabari Publikoa mugarriztatzeko eta babesteko 
kostaldeen Administrazioaren txosten bat. 

• Bide sistemaren gaitasuna planteatutako hirigintza garapen berriei aurre egiteko. 
Horretarako txosten bat idatzi behar du bide azpiegituretan eskuduntza duen agintaritzak. 
Beste hainbeste ukitutako beste azpiegiturei dagokienez, esate baterako, burdinbide 
izaerako azpiegiturei dagokienez.  

 
Azken bi txosten horiek (kostaldeen eta errepideen gaineko administrazioek idatziak) eta JPHri 
dagokiona, nahitaezkoak ziren EAEko hirigintza prozeduraren arabera, eta oro har EHLABren 
txostenak egiteko orduan derrigorrez bete beharreko baldintzak ziren. Hala eta guztiz ere, 
baliabide hidrikoei buruzko txostena Estatuko Zoruaren gaineko Legeak jasotzen duen 
berrikuntza da, eta 105/2008 Dekretuan jasotzen da. Txosten hauek erabakigarriak izango dira 
ingurumenari buruzko memoriaren edukian (ingurumenaren arloko organoak idatzi beharreko 
ingurumen eraginari buruzko txostena), eta soilik ondo arrazoituta baizik ezin izango da haien 
aurka egin. 

6.5.1. UR ESKARIAK ASETZEKO BALIABIDE HIDRIKO ASKI IZATEAREKIN ETA 
JABARI PUBLIKO HIDRAULIKOAREN BABESAREKIN LOTURIKO 
TXOSTENAK (HAINBAT) 

 
Kantauriko Konfederazio Hidrografikoaren Txostena (2009ko maiatza) 
 
2009ko maiatzaren 4an, Uren Legearen Testu Bateratuaren 25.4 artikulua betetzearren (1/2001 
LED, uztailaren 20koa), Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak (KKH) txostena egin zuen 
Irungo (Gipuzkoa) udalerriko HAPNa Berrikusteko Aurrerakin dokumentuaren inguruan udalerri 
honetako Udalak eskatuta.  
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Txosten horrek esaten du Iparraldeko arroa III (KKH) Demarkazioarekin eta EAEko Barne arroen 
Demarkazio Hidrografikoarekin (Eusko Jaurlaritza) lotuta daudela Irungo udal barrutiko azaleko 
urak. 
 
Esaten du KKHren eskumeneko esparruak hartzen duen lurraldearen zatian ez dela Hiri Zoru 
Sendotu gabean edo Zoru Urbanizagarrian garapen berririk planteatu, eta baieztatzen du 
memorian ez dela sartu hornidura, saneamendu eta arazte azterketarik, IITan adierazten bada 
ere Irungo baliabide hidrikoetako batzuk San Antongo urtegitik datozela, baina lurralde hori ez du 
KKHk kudeatzen, eta baliabide horiek ez direla aski udalerria urez hornitzeko, horniduraren zati 
bat Jaizkibelgo iturrietatik datorrelako. Gainera, IITan 4 ur-hartune aipatzen dira udalerrian eta 
esaten da Atalerrekako EUAren bidez egituratzen dela saneamendua, eta araztegi hori 
Jaizkibelgo iparraldean dago, KKHren lurralde esparrutik kanpo. 
 
Horregatik guztiagatik, esaten du, hasierako onarpenerako aurkeztutako HAPNaren 
dokumentuan sartu egin behar dela plangintza tresna nagusiaren berrikuspenean azkenean 
jasotako garapenetatik etorritako beharrak asetzeko beharreko baliabide hidrikoen azterketa, 
baliabide horien jatorria justifikatuta. 
 
Irungo HAPNak bere 10. kapituluan jaso du Hornidura Sarearen etorkizuneko gaitasunaren 
estimazioa, bai etxeko kontsumorako bai industriarako beharko dena, eta ondorioz ateratzen du 
Irungo egungo ur-biltze gaitasun gorenaren % 70 erabilita estal litezkeela HAPNaren muga-urte 
(2030) arteko beharrak. Halaz ere, ur-biltze gaitasun hori handitzea proposatzen da beste urtegi 
batekin Zabaleta eremuan eta beste bat Araso Iparraldearen Luzapenean, eta Elordiko 
EUTParen bigarren fasea zabalduko litzateke gainera. 2030. urtean guztizko kontsumoa 
segundoko 302 litro izango dela kalkulatu da. 
 
 
Irungo udalak Uraren Euskal Agentziari (Donostiako bulegoa) eskatutako txostena.  
 
2011ko apirilaren 12an Irungo Udalak txostena eskatu zion Uraren Euskal Agentziari (Donostiako 
bulegoa), Urei buruzko ekainaren 23ko 1/2006 Legearen arabera, plangintzaren eta Jabari 
Publiko Hidraulikoaren erabileraren arteko erlazioaren inguruan, eta ekainaren 3ko 105/2008 
Dekretuaren 31. artikuluaren arabera, planteatutako hirigintza garapen berrien ondorioz sortuko 
diren eskariak asetzeko baliabide aski izatearen inguruan. 
 
Dokumentu hau entregatu den datan oraindik ez da inolako erantzunik jaso URA - Uraren Euskal 
Agentziatik Jabari Publiko Hidraulikoa erabiltzearen eta ur eskaria asetzeko baliabide hidriko aski 
izatearen inguruan. 
 
Kantauriko Konfederazio Hidrografikoaren eskualdatze jakinarazpena (2011ko apirila) 
 
2011ko apirilaren 14an Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak (KKI) jakinarazi zuen Irungo 
Udalak eskatutako Hiri Antolamendurako Plan Nagusiaren berrikuspenaren txostena eskualdatu 
zuela, eta jabari publiko hidraulikoaren kudeaketaren eta bere polizia eremuaren inguruan URA - 
Uraren Euskal Agentziaren eta KKIren artean duten  lankidetza administratiboa dela-eta, 
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udalaren eskaera URAri pasa diola, eta agentzia hori arduratuko dela bi administrazioek, 
autonomikoak eta estatukoak, egindako txostenak bidatzeaz. 
 
Dokumentu hau entregatu den datan oraindik ez da URA - Uraren Euskal Agentziaren erantzunik 
jaso HAPNaren berrikuspenaren txosten eskaeraren Inguruan. 
 

6.5.2. INGURUMEN ETA LANDA ETA ITSAS INGURUNE MINISTERIOKO 
KOSTALDEAREN ETA ITSASOAREN IRAUNKORTASUNERAKO 
ZUZENDARIORDETZA NAGUSIAREN TXOSTENA. 

 
2011ko ekainaren 7an Kostaldearen eta Itsasoaren Iraunkortasunerako Zuzendaritza Nagusiak 
txostena egin zuen Irungo (Gipuzkoa) HAPNaren Berrikuspenaren inguruan. 
� 1. puntuan esaten du “Kosta Legearen afekzioen” planoan oso zuzen agertzen dela 

itsasoaren erriberako lerroa, Itsas – Lehorreko Jabari Publikoa mugatzen duena, eta 
babes-zortasuna jasan behar duen eremua mugatzen duena, eta adierazten du bat ez 
etortzeren bat baldin badago, mugatze planoetan jasotako datuek izango dutela 
lehentasuna plangintzako planoen aurretik. 
� Itsas-lehorreko mugatze publikoak eta dagokion zortasun eremuak ukituriko esparruak 

aipatzen dira Txosten honen 2. puntuan, hala aurreko Plan Nagusian jada ageri ziren 
esparruak nola proposatzen diren berriak. Azken horiek dira 4.2.05 Santiago Urtizberea, 
sistema orokorreko bideetarako izango dena eta zati batean babes-zortasuna jasan 
beharko duena; eta 8.1.02 Azken Portu, itsas-lehorreko jabari publikoko lurrak, espazio 
libreetarako direnak, hartzen dituena, eta horrenbestez, ezin dira aintzat hartu hirigintza 
kudeaketatik etorritako mekanismoetan parte hartzeko ondorioetarako, eta espazio 
libreetarako izango diren zortasun lurrak, hori bai bat dator Kosta Legeak jasotzen dituen 
zehaztapenekin; eta azkenik 8.3.04 Lastaola Postetxea esparrua, babes-zortasuneko zati 
txiki bat ukitzen duena, sistema orokorreko bideetarako izango dena. 
� Plan Orokorreko Hirigintza Arauen 0.2.4 artikuluan adierazitakoa jaso da Txostenaren 3. 

puntuan, eta esaten da itsas erriberaren aldameneko lurrei begira jabetzen mugekin 
loturiko alderdi guztiak jaso direla, baina falta litzateke esatea babes-zortasunaren 
eremuan planteatzen diren erabilerek bete egin beharko dutela Kosta Legearen 24. eta 
25. artikuluek xedaturikoa, eta horrenbestez, horixe izango litzateke Kostaldeen eta 
Itsasoaren Iraunkortasunerako Zuzendaritza Nagusiak aldeko txostena egiteko bete 
beharko litzatekeen baldintza bakarra.  

Irungo Plan Nagusiaren dokumentuan egiaztatu eta berregokitu dira, behar izan denean, 
hirigintza kudeaketatik etorritako mekanismoetan parte hartzeko ondorioetarako aintzat hartu 
beharreko aprobetxamendua sortzen duten azalerak 4.2.05 Santiago Urtizberea, 8.1.02 Azken 
Portu, eta 8.3.04 Lastaola Postetxea esparruetan, horiek guztiak babes-zortasunak ukitzen 
dituelako edo itsas-lehorreko jabari publikoko lurrak dituztelako. 
 
Plan Nagusiko Hirigintza Arauei dagokienean, 0.2.4 artikuluan eta 7. atal berrian, erantsi da 
babes-zortasuna duen eremuan planteatutako erabilerek bete egin beharko dituztela Kosta 
Legearen 24. eta 25. artikuluek xedaturikoa, horixe izanik Kostaldeen eta Itsasoaren 
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Iraunkortasunerako Zuzendaritza Nagusiak aldeko txostena egiteko bete beharko litzatekeen 
baldintza bakarra.  
 

6.5.3. GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIKO BIDE AZPIEGITURA SAILEKO KUDEAKETA 
ETA PLANGINTZA ZUZENDARITZA NAGUSIAREN DERRIGORREZKO 
TXOSTENA (2011KO MAIATZA). 

 
2011 maiatzaren 30ean, eta ekainaren 6ko 1/2006 Foru Dekretu Arau-emailearen 94. artikulua 
betetzearren, dekretu horrek onartzen baitu Gipuzkoako Errepideen eta Bideen Foru Arauaren 
Testu Bateratua, Gipuzkoako Foru Aldundiko Bide Azpiegitura Saileko Kudeaketa eta Plangintza 
Zuzendaritza Nagusiak derrigorrezko txostena egin zuen arestian aipaturiko araudi hori 
betetzeko. 
 
Txosten horretan esaten da Irungo Plan Nagusiaren Hasierako Onarpen dokumentuan jasotako 
irizpideak eta aurreikuspenak positiboki baloratu direla Gipuzkoako Foru Aldundiko Bide 
Azpiegitura Sailaren eskumeneko eraginei dagokienean, baina Txosten horretan bertan hainbat 
baldintza eta ohar jaso dira ondoren aipatzen diren kontu hauen inguruan:  
 
� Plan Nagusiak proposaturiko bide sarea antolatzeko eredu globalari dagokionean, eta 

zehatzago esateko, Memoriaren 6.1 kapituluan aurreikusitakoari begira, esaten du bat 
datorrela aipaturiko Sail horrek azken garai hauetan egin dituen gogoetekin. Gogoeta 
horiek laburbilduta azaltzeko, Osinbiribil eta Behobia artean errepidea bitan banatzeari 
uko egitearen kontsolidazioa eta zati horri hiri bidearen tratamendua emateko beharra 
aipatzen ditu Txostenak, tratamendu egokia egiaz duen erabileraren araberakoa, trafiko 
astunentzako disuasorioa izateaz gainera. Horrekin koherentzia izateko, ibilgailu astunen 
igarotzeari begira murrizketa ezarri du dagoeneko Sailak. Era berean, aipatzen du bat 
datorrela Nafarroatik datozen eta mugatik Hondarribira doazen trafikoak Kateako eta 
Zubietako lotuneen bidez AP-8 autopistara zuzentzeko estrategiarekin, era horretan ez 
bailirateke Behobiatik igaroko. Beste horrenbeste, Bidegirekin batera, AP-8 autopista 
Txenpereneako inguruarekin elkartzeko lotune berriaren eraikuntza bultzatzeko aukerari 
eta Katea eta Behobia artean norabide bakoitzean beste errei bat eraikitzeari 
dagokienean. Era berean, bat datorren alderdien barnean, Hegoaldean dauden eremuak 
eta auzoak, eta hiriko ertz horretan gauzatu gabe dauden hirigintza garapenak elkarri 
lotzeko bide perimetrala eratzeko beharra aipatzen du, trafiko perimetrala hartuko duen 
eta Irungo auzoak elkarren artean lotuko dituen eraztuna itxi ahal izateko. Era berean, 
lehen aipaturiko AP-8 autopistako lotunearen banatzailea izango litzateke bide hori. 
� Halaz ere, Txostenak ohartarazten du oraindik proiektu itxirik ez duten lekuetan, horiek 

bideratzeko koordinazio berezia behar baita hainbat administrazio eta erakundek esku 
hartzen dutelako, Plan Nagusian jasotako deskribapenak eta soluzioak proposamen 
generiko gisa hartu behar direla, eta berretsi egingo direla proiektu desberdinak idazten 
doazen heinean. GI-636 errepideaz ari da bereziki Mendelutik, Plaiauditik, Letxunborro 
hiribidearekiko lotunetik eta burdinbideekiko bidegurutzetik igarotzen denean. Era berean, 
1.1.10 – Araso Iparraldearen Luzapena esparruaren barnean, Gaintxurizketako gainean 
GI-636 errepideko biribilgunearekin lotzeko proposamena aipatzen du, korridore 
ekologikoa zeharkatzen duenez eta Txostenaren arabera, beste arrakala bat sortuko 
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bailuke, eta horrek kontraesana dakar Planaren helburuei begira eta konponbidea eman 
beharko litzaioke ezinbestean. Gainera, Gipuzkoako Foru Aldundiko Bide Azpiegitura 
Sailaren iritziz, lotune hori bertan behera utz liteke, ez baitago lotura zuzen hori 
bideratzeko interes berezirik, beste mugimendu alternatiba bat eragin lezakeelako 
Gaintxurizketaren eta Txingudiko biribilgunearen artean, ibilbide hori bihurriagoa izan 
arren laburragoa izango bailitzateke.  
� Era berean, Txostenak esaten du, proiektuak idatzi ahala berretsiko diren proposamen 

generiko gisa hartu behar liratekeela Hegoaldeko Ingurabidea eta lotura izeneko hiri 
arteko Bide Sistema Orokorrari dagozkionak, 6.2.09 eta 7.2.08 Matxalagain esparruetan. 
Gainera, planteamendu berdin-berdina proposatzen du GI-636 errepideko soluziorako, 
Zubimusuko biribilguneko lotunetik Osinbiribilekoraino, 4.2.05 Santiago Urtizberea 
esparrua. 
� 7.2.08 Matxalagain eta 8.2.05 Blaia esparruei dagokienean, Txostenak kargua hartzen du 

AP-8 autopista hirugarren lerro batekin zabaltzeko lanek uki litzaketen lurzoruen Bizileku 
kalifikazio globalaren inguruan, horiek eskuratzeko lana garestitu eta zaildu bailiteke. 
Proposatzen du Plan Nagusiak hiri arteko bide sistema orokorraren erabilerei begira 
egokiagoa den hirigintza kalifikazioa ematea zati bati. 
� Ekonomia – finantza Bideragarritasunaren Memorian jasotako esleipenei dagokienean, 

Txostenak ez die inolako eragozpenik jartzen argi eta garbi Sailaren eskumenekoak diren 
esku hartzeei, baina ohartarazten du, batik bat GI-636 errepidearen ertzen urbanizazioa 
hobetzeko direnetan, Foru Aldundiak sareko segurtasuna edo funtzionaltasuna 
hobetzearekin loturikoak bakarrik hartuko dituela bere gain, eta Esku hartze Unitateek edo 
Udalak berak erantzun beharko dietela gainerakoei. 
� Unean uneko jardueratzat hartzen direnetan –Loiolako biribilgunea eta AP-8rekiko lotura- 

konprometitu gabeko arloko proposamen huts gisa hartzen ditu Txostenak, haren 
arabera, ia bat ere ez baitute hobetzen errepide sareko funtzionaltasuna edo hiri 
integrazioa. 
� Txenperenean AP-8 autopistarekiko lotune berritik Oñaurreko bigarren biribilguneraino eta 

Erriberako biribilguneraino proposaturiko bidearen finantzazioari dagokionean, 
inplikaturiko erakundeen artean bere garaian lortuko diren akordioen esparruan konpondu 
beharreko alderdia da inolaz ere, baina ez Plan Nagusiko Memoria ekonomikoan. Irizpide 
berdina aplikatu beharko litzaieke, Txostenaren arabera, Banaketa Orokorreko Bide Sare 
Egituratzaileari dagozkion esleipenetan. 

Gipuzkoako Foru Aldundiko Bide Azpiegitura Sailaren txostenean jasotakoa betetzeko, Irungo 
Plan Nagusiaren dokumentuak bere Memorian, 6. kapituluan – Komunikazio Sareak, 6.1.3 
atalean, jaso du Txosten honetan egindako ohartarazpena, hauxe da, oraindik proiektu itxirik ez 
duten lekuetan, eta bideratzeko koordinazio berezia behar dutenean hainbat administrazio eta 
erakundek esku hartzen dutelako, Plan Nagusian jasotako deskribapenak eta soluzioak 
proposamen generiko gisa hartu behar direla, eta proiektu desberdinak idazten doazen heinean 
berretsiko direla.  
 
Ohartarazpen hori, aipaturiko ildo horretatik proposamen generiko gisa ulertzeko beharrari 
begira, bereziki aplikatu zaio, GI-636 errepidearen trazadurari begira Mendelutik eta Plaiaunditik 
igarotzen denean, Letxunborro hiribidearekiko lotuneari eta burdinbideekiko bidegurutzeari 
dagokienean, Plan Nagusiak egiten duen planteamenduari. Eta beste hainbeste Hegoaldeko 
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Ingurabidea eta lotura izeneko hiri arteko Bide Sistema Orokorrari dagokionean, 6.2.09 eta 7.2.08 
Matxalagain esparruetan, eta berdin GI-636 errepideko soluzioari begira, Zubimusuko 
biribilguneko lotunetik Osinbiribilekoraino, 4.2.05 Santiago Urtizberea esparruan.  
 
1.1.10 – Araso Iparraldearen Luzapena esparruari dagokionean, Gaintxurizketako gainean, GI-
636 errepideko biribilgunearekin lotzeko proposamenarekin loturik, hura aurreikusi den modua 
ikusita, korridore ekologikoa dagoen eremua tunelaren bidez zeharkatuta, ulertzen da korridore 
horrekiko bateragarritasunari konponbidea ematen zaiola, haren jarraipen fisiko eta funtzionalean 
inolako eraginik izango ez duelako, eta Planak horren inguruan dituen helburuekin koherentea 
delako. Bestalde, aipatu lotura denboraren joanean Gaintxurizketa eta Txingudiko biribilguneen 
arteko mugimenduen alternatiba berri bihurtzeko aukera aztertu dugu, eta tarte hau egiazki 
laburragoa izan litekeen arren, erabiltzen askoz ere konplexuagoa litzateke, eta gainera une oro 
har daitezke hori galarazteko neurriak, kostu apalekoak, nola seinaleen bidez hala bestelako 
kontrol motaren bidez. Bi arrazoi horiengatik egoki iritzi zaio esparruari hasierako onarpenerako 
dokumentuan adierazi bezala eusteari. 
 
7.2.08 Matxalagain eta 8.2.05 Blaia esparruei dagokienean, aldatu egin da AP-8 autopista 
hirugarren lerro batekin zabaltzeko lanek uki litzaketen lurzoruen Bizileku kalifikazio globala, eta 
hiri arteko bide sistema orokorraren erabilerei begira egokiagoa den hirigintza kalifikazioa eman 
zaio berariaz zati bati. 
 
Bestalde, dokumentu berriak Memoriako 6. kapituluan – Komunikabide Sareak, esaten du 
Loiolako biribilgunea eta AP-8 autopistarekiko lotunea bezalako esku hartzeetan, Plan Nagusiko 
arloko proposamenak direla kasu honetan, eta duten izaera puntualagatik, ez dutela zertan 
konprometitu behar Gipuzkoako Foru Aldundia. 
 
Azkenik, eta Ekonomia – finantza Bideragarritasunaren Memorian jasotako esleipenei 
dagokienean, 2.2.1, 2.2.2 eta 5.1.3 ataletan berariaz esaten da, batik bat GI-636 errepidearen 
ertzen urbanizazioa hobetzeko direnetan, Foru Aldundiak bere gain hartuko duen zatia sareko 
segurtasuna edo funtzionaltasuna hobetzearekin loturik dagoena izango dela bakarrik, eta Esku 
hartze Unitateek edo Udalak berak erantzun beharko dietela gainerakoei. 
 
Txenperenean AP-8 autopistarekiko lotune berritik Oñaurreko bigarren biribilguneraino eta 
Erriberako biribilguneraino proposaturiko bidearen kasu zehatzean, eta Banaketa Orokorreko 
Bide Sare Egituratzaileari dagokionean, Ekonomia – finantza Bideragarritasunaren Memorian ere 
berariaz adierazi da, lehen aipaturiko atal horietan, Aldundiari eragotzitako ehunekoak gorenen 
proposamen gisa hartu behar direla betiere, baina inplikaturiko erakundeen artean bere garaian 
lortuko diren akordioen esparruan erabaki beharko dela azken proportzioa, sare horiek tokikoak 
ez diren trafikoen egiazko banaketan duten partaidetzaren arabera beti ere. 
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7. PLANAREN ERAGINAREN IDENTIFIKAZIOA ETA BALORAZIOA 
 
7.1. HAPNaren HELBURUEN BALIZKO INGURUMEN ONDORIOEN AZTERKETA 
 
1.2. Planaren Helburuak atalean xehetasun osoz azaldu dira Plan Nagusiaren helburu orokorrak 
eta bereziak. Honako hauek dira HAPNa Berrikusteko sei helburu nagusiak:   
� Udalerriko bideen artikulazioa antolatzea 
� Burdinbidearen arraildurak eragiten duen haustura gainditzea. 
� Jarduera ekonomikoetarako lurzoru berriak prestatzea. 
� Etxebizitzak egiteko lurzoru berriak zehaztea. 
� Hornidurak osatzea 
� Ingurumenaren antolamendua bateratzea 

Ingurumenaren antolamendua bateratzea du xede, hau da, ingurumenaren antolamendua 
egokitzen amaitzea du xede hiria bere lurraldean egokiro txertatzeko. Hartara, aintzat hartu ditu 
Plan Nagusiak EAEko Ingurumeneko Esparru Programaren (2007-2010) araberako ingurumen 
irizpide estrategikoak, baita Agenda 21ean finkatutako Iraunkortasun irizpideak haren 
eskumenekoak diren alderdietan, eta egokiro bete ditu ingurumen izaerako xedapenak. Agenda 
21en Ekintza Planean finkatutako ardatz estrategikoek zehaztu dituzte Plan Nagusia egiteko 
irizpideak. Lau gai handiren inguruan antolatu dira ardatz estrategiko hauek: gizarte garapena eta 
bizi kalitatea; mugikortasuna eta garraioa; lurralde antolamendua eta ingurumena; ingurumen 
bektoreak. Gainera kontuan hartu dira Ingurumen Sailburuordetzak 2008ko urriaren 24an 
emandako aginduaren bidez formulatutako Erreferentziazko Dokumentuan adierazitako 
ingurumen irizpideak oro (Ikus 1.2. Planaren Helburuak atala). 
 
Plangintza diseinatzeko prozesuaren hasiera-hasieratik aintzat hartu dira ingurumen izaerako 
irizpideak, eta ondorioz, Irungo udal barrutiak dauzkan aukerak hobe aprobetxatzeko helburuari 
eta iraunkortasun irizpideei egokiro erantzuten diete proposatutako antolamendurako esku 
hartzeek.  
 
Irizpide orokor eta berezien artean aipagarriak dira, ingurumenean eragin positiboa dutelako, 
udal barrutiko ingurune naturala babesteko, kontserbatzeko eta ingurumena hobetzeko 
bideratuak direnak. Irizpide hauek, zoru urbanizaezinaren kategoriara bildurik, Lurraldearen 
Arloko Planen gidalerroak, Lurraldearen Antolamendurako Gidalerroak eta gai honetan Europa, 
estatu eta erkidego mailan finkatutako araudiak aintzat hartu dituzte.  
 
Hortaz, ez dira Irungo HAPNtik erator litezkeen eragin garrantzitsuak aurreikusten, ahaleginak 
egin baitira ondorio horiek gutxienera eramateko une honetan Aztertzen ari garen behin-behineko 
Onarpenerako dokumentuan proposatutako antolamendua diseinatzeko prozesuan. 
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7.2. HAPNaren PROPOSAMENEN INGURUMEN ONDORIOAK AZTERTZEKO METODOLOGIA 
 
Irungo HAPNaren proposamenen ingurumen izaerako ondorio garrantzitsuenen azterketa eta 
balorazioa egiten da ingurumen baldintzatzaileen planoan jasotako inguruneari buruzko 
informazioa aintzat harturik, txosten horretan jasotzen baita azterturiko ingurumen-aldagaiei 
buruzko informazio garrantzitsuena. 
 
HAPNaren araberako proposamenen inpaktuen identifikazioa eta balorazioa indarrean  dagoen 
legediaren araberakoa da (1138/88 ED, 9/2006 estatuko Legea, 1/2008 EDL eta Eusko 
Jaurlaritzaren 183/2003 Dekretua). 
 
Hasteko, HAPNaren Berrikuspenean proposatutako esku hartzeen ondorioz ingurunean 
aurreikusten diren aldaketak identifikatu dira. Bigarrenik, otsailaren 27ko 3/1998 Legea, Euskal 
Herriko Ingurunea Babesteko Lege Orokorraren 45. artikuluan eta irailaren 30eko 1131/88 Errege 
Dekretuan, ekainaren 28ko 1302/86 Legegintzaldiko ingurumenaren gaineko ebaluazioari eta 
eraginari buruzko Errege Dekretua bertarazteko arautegia onartzen duena, xedatutakoaren 
arabera ezaugarritu eta baloratu dira ondorioak.  
 
 Inpaktuak 1131/1988 Errege Dekretuak ezarritakoaren arabera zehaztu dira. Irizpide hauei 
jarraitu zaie: 
� IZAERA: Jardunaren aurreko egoera positiboa edo negatiboa zen hartzen da aintzat. 

Jarduna onuragarria edo kaltegarria den adierazten du. Inpaktu positiboa da halakotzat 
jotzen dutena komunitate teknikoak eta zientifikoak zein herritarrek beraiek. Kostu eta 
etekin orokorren eta aintzat hartutako jardunaren kanpo-eraginen analisi osoaren 
testuinguruan hartuko dute erabakia. Inpaktu negatiboa da balio naturalistikoa, estetikoa, 
kulturala, paisajistikoa edo produktibitate ekologikokoa galtzea eragiten duena edo 
poluzioaren, higaduraren, lohiz betetzearen eta gainerako ingurumen-arriskuen 
ondoriozko kalteak gehitzea eragiten duena, betiere egitura ekologikoarekin eta 
geografikoarekin, eta udalerri baten nortasun zehatzarekin bat etorri gabe. 
� EKINTZA MOTA: Ekintzak ingurumen-elementuen edo ingurumen-ezaugarrien gainean 

zer-nola duen eragina deskribatzen du: inpaktua zuzenekoa, zeharkakoa edo beste 
batzuekin sinergikoa den. 
�  IRAUPENA: Irizpide hori inpaktuak zenbat denboran eragina duen eskalari dagokio. Aldi 

baterakoa izan daiteke (denboran iraunkorra ez den aldaketa sortzen da, zehaztu edo 
zenbatetsi daitekeen agerraldia duena) edo iraunkorra (tokiko erlazio ekologikoen edo 
ingurumenekoen sistemen funtzioan edo egituran ekintza-faktoreek denboran mugarik 
gabe eragindako aldaketa da). 
� UNEA: Inpaktua gertatzen den unea adierazten du. Eragina epe laburrekoa, ertainekoa 

edo luzekoa izan daiteke, hau da, eragina urteko ziklo batean, bost urte baino lehen, edo 
epe handiago batean, hurrenez hurren, agertzen den hartuko du aintzat. 
� SINERGIA: Eragin handiagoa sortzeko eraginen konbinazioa adierazten du; kasu honetan 

inpaktuak sinpleak, metagarriak eta sinergikoak izan daitezke. Sinplea da ingurumen-
osagai bakar baten gainean sortzen den eragina, edo ekintza indibidualizatua denean, eta 
beste eragin batzuk sortzeko ondoriorik ez duenean, eraginak metatzeko ondoriorik ez 
duenean, eta sinergia arloko ondoriorik ez duenean. Bestalde, agente eragilearen ekintza 
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denboran luzatzearen ondorioz eraginaren larritasuna areagotzen denean sortzen da 
inpaktu metagarria. Kaltea eragiten duen agentea denborarekin gehitu eta eraginkortasun 
berarekin kaltea ezabatzeko gauza ez diren mekanismoak ez daudenean gertatzen da 
hori. Hainbat eragile aldi berean agertzearen ondorioz sortzen den eragina eragile horiek 
banan-banan aintzat hartuta sortzen duten eragina batzearen ondoriozko emaitza baino 
handiagoa denean sortzen da inpaktu sinergikoa. 
� ITZULGARRITASUNA: Jardunaren aurreko egoerara itzultzeko aukera, zailtasuna edo 

ezintasuna hartzen du kontuan.  
� BERRESKURAGARRITASUNA: Eragiten duen aldaketa lehenera daitekeenean jotzen da 

inpaktua berreskuragarria. Aitzitik, inpaktua itzulezina denean, aldaketa edo galera 
konponezina edo berreskuraezina izango da, naturaren jardunez zein giza jardunez. 
� NEURRI ZUZENTZAILEAK: Inpaktua arinduko duten edo ezabatuko duten neurri edo 

jardun zuzentzaileak ezar daitezkeen hartzen du aintzat.  
 
 Inpaktuak zehaztutakoan, inpaktu negatiboak baloratzeari ekin zaio, honako inpaktu-mailen 
eskalari jarraituz: 
 
� BATERAGARRIA: Eraginik ez da edo berehala berreskuratzen da esku hartzea amaituta.  
� APALA: Ez dira beharrezkoak babesteko edo zuzentzeko neurri edo praktika zorrotzak, 

nahiz eta hasierako ingurumen baldintzak berreskuratzeko denbora jakin bat igaro 
beharko duen. 
� LARRIA: Eraginaren muntak eskatzen du, ingurunearen baldintzak berreskuratuko badira,  

babesteko praktikak burura eramatea. Praktika hauek burura eramanik ere, denbora-tarte 
luzea eskatzen du berreskurapenak. 
� OSO LARRIA: Muga onargarria gainditzen du. Ingurumenaren egoeraren kalitatea betikoz 

galtzen da, ez dago berreskuratzeko aukerarik, ez eta hura babesteko edo zuzentzeko 
neurriak hartuta ere. 

Jaso ere dira eragin POSITIBOAK edo onuragarriak. Gisa horretako inpaktuen gaineko 
baloraziorik ez da egin, agertu direnak identifikatu besterik ez da egin, magnitudeak edo onura-
mailak identifikatu gabe. 
 
Egoera bakoitzeko eraginak ezaugarritzeko eta baloratzeko tauletan adierazten dira eraginak, 
eragin bakoitzaren garrantziaren arabera kolore batekoak edo bestekoak. (+) ikurrarekin adierazi 
dira eragin positiboak. 
 

Inpaktua Mailak 
Inpaktuen balorazioa Bateragarria Neurritsua Larria Oso larria 
 Ba Ne La Ola 

 
7.3. PLAN NAGUSIAREN ERAGINAREN IDENTIFIKAZIOA 
 
Balizko ingurumen eragina izan dezaketelako, honako hauek dira aztertutako esku hartzeak: 
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• Zoru urbanizaezinaren antolamendua (zonifikatzeak, gainjarritako baldintzatzaileak, 
araudia). 

• Komunikazio azpiegituren proposamenak 
• Hirigintza garapenen proposamena (bizileku eta jarduera ekonomikoen garapena) 
• Sistema Orokorreko espazio libre, ekipamendu eta horniduren proposamena 

 
Inpaktuak aztertzeko, esku hartzeak Zoru urbanizaezinen antolamenduan biltzen dira, eta 
bestelako proposamenak egiten dira hiri zoruan eta zoru urbanizagarrian.  
 
Ingurumenaren gaineko eraginaren baterako ebaluazio-prozedura arautzen duen uztailaren 22ko 
183/2003 Dekretua beteaz, Planaren araberako esku hartzeen balizko eragin hauek 
identifikatzen dira, ondoz ondoko ataletan baloratzen den bezala. 
 
 
ELEMENTUA INPAKTUA 
INGURUMENAREN IKUSPUNTUTIK 
KALETEBERAK DIREN EREMUAK 

Eragina ingurumenaren ikuspuntutik kalteberak diren 
eremuetan  
Ibai ibilguen gaineko eragina 
Itsas-lehorreko Jabari Publikoaren gaineko eragina 
Eragina landaredian 
Eragina garrantzizko habitatetan 
Intereseko faunaren gaineko eragina 

NATUR BALIABIDEAK 

Konektibitate ekologikoaren gaineko eragina 
LURZOAREN BALIABIDEA Lurzoruaren artifizializazioa 

Eragina kultur Ondarean  ESTETIKA ETA KULTUR BALIABIDEAK Eragina Paisaiaren kalitatean 
Lurren balantzea 
Hondakinen sorrera 
Airearen kutsadura 

HONDAKINEN SORRERA ETA 
KUTSADURAREN EMENDIOA 

Uren kutsadura 
Kutsadura akustikoa eta bibrazioak sortzea 
Usain eta hautsen sorrera 
Trafiko motordunaren hazkundea HIRIKO INGURUMENA 
Mugikortasunaren hobekuntza Intermodalitatea 
Nekazaritzaren produktibitatea galtzea  
Aisiarako aukeren emendioa 
Etxebizitza eskaeraren aurreko asetasuna INGURUNE SOZIOEKONOMIKOA 
Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren eskaeraren 
aurreko asetasuna 
Arrisku geoteknikoak 
Uholdeak izateko arriskua 
Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak ARRISKUAK 
Arrisku teknologikoak 

MUGAZ GAINDIKO ONDORIOAK Mugaz gaindiko ondorioak 
 
 
7.4. ZORU URBANIZAEZINAREN ANTOLAMENDUTIK ETORRITAKO ERAGINEN 

BALORAZIOA 
 
Zoru urbanizaezinaren zonifikazioaren proposamenetik eta haiei gainjarritako baldintzatzaile 
sorta batetik (E.1. Lurraldearen Sailkapen Orokorraren planoetan eta ITT 4.- espedientearen 
Ingurumen Baldintzatzaileak, eta IIT honen 6.4.4. kapituluan eta HAPNaren Berrikuspen 
dokumentuko hurrengo kapituluetan deskribatutakoak 3.3.Plan Nagusiaren Proposamen 



176 

Garrantzitsuenak Zoru Urbanizaezinean, 3.1.2. Ingurumen baldintzatzaile nagusiak eta 3.4.1. 
Zoru Urbanizaezinaren Araudia), honako ingurumen eragin positibo hauek ondorioztatzen dira: 
 
� Ziurtatu egiten da udal barrutiko Babestutako Espazio Naturalen eta natur intereseko 

beste eremu batzuen benetako babesa (Txingudi-Bidasoa KBE-HBBE (ES0000243 eta 
ES2120016) eta era berean Parke Natural den Aiako Harriko KBE (ES2120016). Parke 
Naturalaren Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Planaren eta KBEak kudeatzeko planaren 
mende dago plangintza. 
�  Udal barrutiaren gainerakoan egokitzen diren eta babestutako espazioen sarera biltzen ez 

diren landaredia eta habitat garrantzitsuak mantentzea bermatzen du. Zehazki, 57 eremu 
bereizten dira, guztira 928,08 ha babes bereziko landa eremuan (BBL), Udal Barrutiaren 
% 29,48an. 
� Ibai sarearen kontserbazioa bultzatzen du kategoria zehatz bat ezarririk, Azaleko Urak 

Babesteko Eremua (AUBE). Honenbestez, 178,42 ha babesten dira udalerriko ibai eta 
erreka nagusietan barrena, eta Ibai eta Erreka Ertzak babesteko LAParen xedapenekin 
bat datorren araudiaren arabera antolatzen dira.  
� Korridore ekologikoen sarearen aurreko mugak, irizpideak eta helburuak aintzat hartzen 

ditu udal barrutiri dagokionez (Aiako Harria – Jaizkibel korridorea (R21)). Dokumentu 
honen 7.5.2.6 atalean aztertzen da Araso Iparraldearen Luzapena esparruak (1.1.10) 
korridore honetan duen eragina. 
� Garrantzi handieneko fauna habitatak babesten ditu, bereziki arriskuan dauden 

espezieentzako interes berezikoak (KBE-HBBE Txingudi-Bidasoa (ES0000243 eta 
ES2120016) eta KBE Aiako Harria (ES2120016) eta Babes Bereziko Landa Eremua). 
� Kultura, arkitektura, arkeologia eta etnografia ondarea babesten du Hiriko Ondarearen 

Katalogoan jasota.  
� Balio agrologiko handieneko lurzoruak babesten ditu, Balio Estrategiko Handiko landa 

eremuak (RAVE) mugatzen ditu (26 eremu, guztira 144,33 ha). Nekazaritza eta 
Basozaintza antolatzeko LAParen behin-behineko onarpenerako dokumentuan 
definitutako balio estrategiko handiko eremuen arabera finkatu dira eremu hauek, 
errealitate fisikoari (argazkien bidezko interpretazioa eta egiaztatze lanak bertatik bertara) 
egokitu eta zehaztapen kartografiko handiagoak egin ostean (eskala handiagoan). 
Nekazaritza eta Basozaintza antolatzeko LAPean ‘Balio Estrategiko Handiko” gisa 
zehaztutako eremuetatik kanpora utzi dira  hiri zoruaren edo zoru urbanizagarriaren 
sarera bultzen direnak, edo egungo azpiegituren sareek okupatuta daudenak. Gainera, 
LAParen araberako Balio Estrategiko Handiko orban batzuk beste babes kategoria 
batzuetan jaso dira, esate baterako, Azaleko Urak Babesteko Eremuan (AUBE) eta Babes 
Bereziko Landa Eremuan (BBLE), kategoria horietara hobe egokitzen direlako irizten 
baita. Azkeneko horretan jasotzen da, esate baterako, Irukanale irla eta Lastaola eta 
Alunda aldeko terrazak (ikus 7.5.7.1 atala. nekazaritza eta abeltzaintza jardueren gaineko 
eragina. Nekazaritza ekoizpenaren galera). 
� Paisaiaren ikuspuntutik kalitate handieneko eremuak Lurzoru urbanizaezinean daude, eta 

beraz, haien kalitatea hondatu lezaketen garapen orotatik libre daude. 
� Berezko arriskuen aurrean babesten ditu eremu zaurgarriak.  
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� Olaberria harana Babesteko Plan Bereziari dagokionez, nekazaritza eta abeltzaintza 
erabileren sustapena, baliabide jakin batzuen ustiapena eta nola izaera publiko hala 
pribatuko ekipamendu erabilera jakin batzuen –aisia, kultura eta kirolari lotuak egon 
daitezkeenak) baimena bermatuko duela azpimarratu behar da. Halatan, haranaren 
inguru osoa hartuko du Plan Bereziak, 600 Ha inguru Mokozorrozko azpi-esparrua haren 
barruan hartzen bada, eta egokiro ekin ahal izango dio, ingurumenaren ikuspegitik, multzo 
guztiaren ordenazio integralari, eta modu onean eta harmoniatsuki erantzun ahal izango 
die etorkizunean han planteatuko diren eskariei. Gainera, landa izaerarekin bateragarriak 
ez ziren erabilerak zeuzkaten edo lehendik zoru urbanizagarri gisa sailkatuta zeuden alde 
batzuk, egun ezegokiak, abandonatuak edo hondatuak direnak, antolatuko dira. 
� HAPN honek, era berean, gerora Ibarrola errekaren haranaren Plan Berezi bat egiteko 

oinarrizko irizpideak finkatzen ditu. Plan Berezi honetan aintzat hartzeko moduan dauden 
jardueren artean, guztiz berezi beharko dira, alde batetik, erreserba, babes eta 
kontserbazioari begira esparruaren barnean zehaztu beharko diren eremuak, egoki 
mugaturik. Ongi kontuan hartu beharrekoak dira, halaber, ingurumena eraberritzeko, 
erriberetako eta beste lekune batzuetako landaretza indartzeko eta hala behar duten 
eremuak baso-berritzeko bereziki landu beharreko eremuak. Era berean, honako alderdi 
hauek erregulatu beharko ditu, gutxienez, Plan Bereziak: baserriko, nekazaritza eta 
abeltzaintzako, erabileren ordenazioa, interes kultural eta arkeologikoko ondare-eremuen 
definizioa: meatze eta burdinola zaharrak, eta ekipamendu, interes komunitarioko 
azpiegitura, ibilbide eta abarretan bideraturiko interbentzio bereziek hartuko dituzten 
eremuak egokiro mugatzea, ongi zehazturik eraikitzeko eta hainbat erabilera bideratzeko 
baldintzak, kontuan harturik betiere haien helburua soziala edo gizarte mailakoa dela. 
Bereziki, Aiako Harriko Natura Parkearen Interpretazio Zentroaren kokagunea zehaztuko 
du Plan Bereziak eremu honetan. 
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11. Taula. Zoru urbanizaezinaren antolamendutik etorritako eraginen ezaugarrien eta balorazioaren matrizea. 
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Ingurumenaren 
ikuspuntutik kalteberak 
diren eremuak 

Eragina ingurumenaren ikuspuntutik 
kalteberak diren eremuetan +   +  +   +   +        +  

Ibai ibilguen gaineko eragina +  +   +   + +          +  
Eragina landaredian +  +   +   + +          +  
Eragina garrantzizko habitatetan +   +  +   + +          +  
Intereseko faunaren gaineko eragina +   +  +   + +          +  Baliabide naturalistikoak 
Konektibitate ekologikoaren gaineko 
eragina +   +  +   + +          +  

Lurzorua Lurzoruaren artifizializazioa +   +  +   + +          +  
Paisaiaren gaineko eragina +   +  +   +   +        +  Kultura baliabideak Eragina kultur Ondarean +  +   +   + +          +  
Airearen kutsadura +   +  +   +  +         +  Hondakinak eta 

kutsaduraren hazkundea Uren kutsadura +   +  +   +  +         +  
Aisiarako aukeren emendioa +   +  +   + +          +  Ingurune 

sozioekonomikoa Nekazaritza ustiapenen gaineko 
eragina +  +   +   + +          +  

Nekazaritza ekoizpen 
ekologikoa 

Nekazaritza ekoizpen ekologikoaren 
galera +   +  +   + +          +  
Higadura-arriskua +   +  +   +  +         +  Sortutako arriskuak: Akuiferoen kutsadura +   +  +   +  +         +  
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7.5. ZORU URBANIZAGARRIAREN ANTOLAMENDUTIK ETORRITAKO ERAGINEN 
BALORAZIOA 

7.5.1. ERAGINA INGURUMENAREN IKUSPUNTUTIK KALTEBERAK DIREN 
EREMUETAN 

 
Babestutako espazio naturalen azalerari eragindako zuzeneko ondorioa kuantifikatzen da atal 
honetan. Beste atal batzuetan deskribatuko dira espazio natural hauen balioetan, esate baterako 
uren kalitatearen edo faunaren balioetan, zeharkako eragina izan dezaketen inpaktuak. 
 
Txingudi-Bidasoa KBE-HBBE (ES0000243 eta ES2120016) eta aldi berean Parke natural ere 
baden  Aiako Harria KBE (ES2120016) gisa mugatutako eremu osoa dago lurzoru 
urbanizaezinean, eta beraz, HAPNaren berrikuspenak proposatutako esparru bakar batek ere ez 
ditu zuzenean eragiten. 
 
Bide azpiegiturei begira aukeratutako alternatibak, Osinbiribil eta Behobia artean egungo GI-636 
errepidearen trazadurari eusten baitzaio eta ibilgailu astunen trafikoa AP-8 autopistatik 
bideratzen baita, aukera ematen du Txingudi-Bidasoa KBE-HBBE (ES0000243 eta ES2120016) 
eremuaren gaineko zuzeneko eragina saihesteko. 
 
Honenbestez, ez da babesturako espazio naturalik okupatzen, eta ondorioz eragina ez da batere 
esanguratsua. 
 

7.5.2. NATUR BALIABIDEAK 
 

7.5.2.1. Ibai ibilguen gaineko eragina.  
 
Ibilguaren geomorfologiaren gaineko zuzeneko eragina baloratzen du ibai ibilguen gaineko 
eraginak; garapen-obretan gertatuko dira beraz. Ondoko taula honetan Irungo udalerria alderik 
alde igarotzen duten ibilguetan eragina izan dezaketen garapenak, planak proposatutako 
garapenak, adierazten dira. 
 

Proposatutako 
esparrua 

 
Esparruaren 

izena Erreka/Ibaia Maila 
Ongi 

kontserbatutako 
landareez 
hornituriko 
ertzak 

Errekaren 
kokalekua 
lursailean 

Aldaketak 
ibai/erreka 
ibilguan 

1.1.11 Oiantzabaletaren 
luzapena Zokueta - Loiola 0 EZ Ipar mugan Partzialki 

ubideratua 
2.1.05 

Urdanibia 
Zubieta Jaitzubia 1 BAI 

Hego-
mendebaldeko 
muturrean 

 

2.1.07 Jaizkibel 
bizilekua Amezti 0 BAI (eskuineko 

ertza) 
Mendebaldeko 
muturrean  

4.2.05 
Santiago 
Urtizberea Mendelu 0 EZ 

Esparruaren 
ipar-

mendebaldean 
 

5.3.13 Korrokoitz EZ Ekialdeko 
muturrean Ubideratua 

5.3.14 Papinea Dunboako kanala 0 
EZ Ekialdeko 

muturrean Ubideratua 
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Proposatutako 
esparrua 

 
Esparruaren 

izena Erreka/Ibaia Maila 
Ongi 

kontserbatutako 
landareez 
hornituriko 
ertzak 

Errekaren 
kokalekua 
lursailean 

Aldaketak 
ibai/erreka 
ibilguan 

6.2.09 
Hegoaldeko 

Ingurabidea eta 
Lotura 

EZ 
Ipar-ekialdetik 
zeharkatzen 

du 
 

7.2.08 Matxalagain EZ Mendebaldeko 
muturrean  

4.2.05 Santiago 
Urtizberea 

Ibarrola/Dunboako 
kanala 0 

EZ Zeharkatzen 
du Ubideratua 

8.1.02 Azken Portu Bidasoa 6 EZ Ipar mugan  
8.2.05 Blaia Artia 0 EZ Zeharkatzen 

du Ubideratua 
9.1.01 Urune Malkorre 0 EZ Zeharkatzen 

du  
9.1.01 Epele Malkorreren 

adarra 0 EZ Mendebaldeko 
muturrean Ubideratua 

 
 
Zokueta erreka egun oso aldatuta dago, partzialki ubideratuta, GI-636 errepidearen azpitik 
igarotzen baita gero haren paraleloan luzatzeko. Printzipioz ez dirudi Oiantzabaletaren 
Luzapenaren garapenak ibilguan eragina izan dezakeenik, erreka iparraldeko mugatik igarotzen 
baita, Sektorizatu gabeko Lurzoru urbanizagarria da, eta beraz, haren sektorizazio planak 
gutxienera eraman behar du haren eragina. 
 
Urune esparrua ere sektorizatu gabeko Lurzoru urbanizagarrian dago. Beraz, esparru hau 
erdialdetik zeharkatzen duen Malkorre errekaren tratamendua kontuan edukiko du bertako 
sektorizazio planak. 
 
Dunboako kanala egun ongi bideratuta dago Korrokoitz eta Papinea esparruetan aurreikusitako 
garapenetan. Beraz lanek ez dute zuzeneko eragina izango ibilguan.   
 
Urdanibia – Zubietako garapenak Jaitzubia errekarekin egiten du muga haren hego-
mendebaldeko muturrean. Haren antolamendu xehean ibai ibilgu gisa kalifikatutako zerrenda 
jasotzen da, eta beraz ez da zuzeneko eraginik aurreikusten haren ibilguan. 
 
Amezti da Jaizkibel Bizilekua Esparruaren mendebaldeko muga. Esparru honetako garapenak, a 
priori, erreka jasoko du bere baitara, eta ez du zuzeneko eraginik izango haren geomorfologian. 
 
Azken Portu esparruko antolamendu xeheak sistema orokorreko espazio libreak aurreikusten ditu 
Bidasoa ibaiaren bazterreko zerrendan. Hortaz, ibilguaren geomorfologiak ez du garapenaren 
eraginik jasango. 
 
Hegoaldeko Ingurabidea eta Lotura eta Matxalagain (Hegoaldeko Ingurabidearekin bat egiteko 
biribilgunea) esparruetako esku hartzeen ondorioz bidegurutze batzuk antolatu beharko dira egun 
bidegurutzerik ez dagoen lekuetan, Olaberria/Dunboako kanalaren gainean. Santiago Urtizberea 
esparruaren garapenak bidea zabaltzea ekarriko du, eta ondorioz, Dunboako kanalaren eta 
Mendeluko errekaren gainean egun dauden bidegurutzeak handitzea. Blaia esparruko garapenak 
Artia errekaren gaineko biribilgune baten eraikuntza dakar berekin batean; hegoaldeko 
ingurabideari jarraitutasuna emango dio, eta Artiako kanala berritzeko Proiektua garatu zen 
aldeko tartean, uraz goiti, egokituko da hura. Puntu honetan bada bidegurutze bat, baina handitu 
eta hobetu egingo da hura. Azken hauek dira Irungo Udal Barrutiko ibai ibilguetan eragin 
handiena sor ditzaketen eta HAPNaren garapenetik eratorriak diren esku hartzeak. Hala eta 
guztiz ere, kontuan eduki behar da erreka dagoeneko kanalizatuak edo ubideratuak direla. 
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Eragin itzulezina baina berreskuragarria da, prebentziozko neurriak eta neurri zuzentzaileak 
aplikatu baitaitezke proiektua erredaktatzeko aldian eraginak gutxienera eramateko, ibilguetan 
oinarriak saihesteko, ezproiak diseinatzeko, erriberako landaredia berreskuratzeko eta 
bioingeniaritza teknikak eta beste batzuk aplikatu ahal izateko.  
 
Kontuan izanik deskribatutako eraginak eta eragin handiena jasango luketen ibilguen 
(Olaberria/Dunboako kanala, Artia eta Mendelu) egungo egoera, Larritzat jo da inpaktua, baina 
neurri zuzentzaileak aplikaturik Apala izango da. 
  

7.5.2.2. Itsas-Lehorreko Jabari Publikoaren (ILJP) gaineko eragina 
 
Proposatutako esparru hauek dira Itsas-Lehorreko Jabari Publikoarekin nahasten direnak:   
 
� Santiago Urtizberea Plaiaundi aldean eta Dunboako kanalean 
� Azken Portu (Bidasoa) 
� Lastaola postetxea (Bidasoa) 
� Papinea (Dunboako kanala) 
� Korrokoitz (Dunboako kanala) 
 

Ingurumen, Landa eta Itsas Ingurune Ministerioaren Itsas-Lehorreko Jabari Publikoaren 
Zuzendariordetza Nagusiak 2011ko ekainaren 9an igorri zuen Irungo HAPNaren berrikuspenari 
buruzko txostena. Txosten honetan itsas-lehorreko mugatze publikoaren eta dagokion zortasun 
eremuaren peko esparruak aipatzen dira, nola aurreko Plan Nagusian adierazten ziren esparruak 
hala proposatu berriak.  
 
Txostenaren arabera Kosten Legearen xedapenen eraginpean daude Santiago Urtizberea, 
Azken Portu eta Lastaola Postetxea esparruetan proposatutako esku hartzeak, baina ez ditu 
aintzat hartzen Papinea eta Korrokoitz esparruak, Barne Erreformarako Plan Bereziak onartuta 
dagoelako lehenengoa eta Hiri Antolamendurako Plan Bereziak bigarrena; horien arabera 
antolatuko dira beraz.  
 
Gainera adierazten du 4.2.05 Santiago Urtizberea esparrua, babes-zortasunak zati batean 
ukitzen duela, bide sistema orokorrerako izango dena; 8.1.02 Azken Portu, itsas-lehorreko jabari 
publikoko lurrak hartzen dituela espazio libre gisa, eta horrenbestez, ezin direla aintzat hartu 
hirigintza kudeaketatik etorritako mekanismoetan parte hartzeari begira, eta espazio libreetarako 
diren zortasun lurrak, eta hori bai bat datorrela legezko zehaztapenekin; eta azkenik, 8.3.04 
Lastaola Postetxea esparrua, babes-zortasun eremuaren zati txiki bat ukitzen duela, bide sistema 
orokorrerako izango dena.  
 
Gainera, Plan Nagusiko Hirigintza Arauei dagokienean, 0.2.4 artikuluan jasotakoa zuzena dela 
dio txostenak, baina babes-zortasuna duen eremuan planteatutako erabilerek bete egin beharko 
dituztela Kosta Legearen 24. eta 25. artikuluek xedaturikoak, horixe izanik Kostaldeen eta 
Itsasoaren Iraunkortasunerako Zuzendaritza Nagusiak aldeko txostena egiteko bete beharko 
litzatekeen baldintza bakarra.  
 
Txostenak eskatu bezala, behin-behineko onarpenerako dokumentuan aurreikusi eta ILJParekin 
nahasten diren esparru guztietako hirigintza fitxetan jasotzen dira Kosten Legeak eta haren 
Araudiak itsas-lehorreko jabari publikoko ingurunean, jabari publikoko eremuen eta babesteko 
zortasun eremuen arabera betiere, onargarriak diren erabilerei buruzko mugak. Babesteko 
zortasun eremuan planteatzen diren erabilerek xehe-xehe beteko dituzte Kosten legearen 24. eta 
25. artikuluetan xedatutakoak. Itsas-Lehorreko Jabari Publikoarekin nahasten diren esparruen 
Kalifikazio Globalen Planoan jasotzen dira mugatutako jabari publikoaren lerroa eta babestu 
beharreko eremua eta itsas erribera mugatzen dituzten lerroak.  
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Ingurumen, Landa eta Itsas Ingurune Ministerioaren Itsas-Lehorreko Jabari Publikoaren 
Zuzendariordetza Nagusiak igorritako txostenean adierazitako baldintzak eta Kosten gaian 
indarrean dagoen legerian xedatutakoak betetzen direla ikusirik, ez da esanguratsua ILJParen 
gaineko eragina. 
  

7.5.2.3. Eragina intereseko landaredian  
 
Ingurumen baldintzatzaileen planoan kartografiatutako intereseko landaredia orbanen arabera, 
HAPNan proposatutako esparruek 0,27 ha ukitzen dute haltzadietan, 32,15 ha bitariko basoko 
Hariztietan, hots, kartografiatutako haltzadien % 3,36 ha-tan eta kartografiatutako hariztien % 
3,39 ha-tan. 
 

Irunen kartografiatutako garrantzi komunitarioko habitaten hamahiru motetatik hiru baizik ez dira 
HAPNan proposatutako esparruekin nahasten. 
 

 
12. Taula. HAPNan proposatutako esparruekin nahasten diren landare intereseko azalerak. 

Kaltetutako intereseko landare mota bakoitzaren portzentajea Udal Barrutian hartzen duten 
guztizko azalerarekiko. 

 
Hala eta guztiz ere, kontuan eduki behar da proposatutako esparruekin nahasten diren 0,27 ha 
azalerako haltzaditatik 0,20 ha kalifikazio xehean jasotzen direla, ibai eta erreken kategorian; 
hortaz haltzadiak ez du halako eraginik jasango. Gainerakoak, 0,06 ha, Bideen Sistema 
orokorreko Hegoaldeko Ingurabideak kaltetuta gertatuko da, hau da, udalerriko haltzadietan 

ESPARRUA KALIFIKAZIO XEHEA INTERESEKO 
LANDARE MOTA 

AZALERA 
KALIFIKAZIOAR
EN ARABERA 

(ha) 
AZALERA 

ESPARRUKO 
AZALERA 
GUZTIRA  

(ha) 

UDAL 
BARRUTIARE
N GUZTIZKO 
AZALERA (ha) 

% 

Ibaiak eta errekak 0,04   HEGOALDEKO 
INGURABIDEA ETA 
LOTURA Bide Sistema Orokorra 0,06   0,1 
URDANIBIA ZUBIETA Ibaiak eta errekak 

Haltzadia 
 

0,17   0,17 0,27 7,91 3,36 
 Sistema Orokorreko Espazio Librea  0,49   
Bizilekuak 0,18   BLAIA 
Bide Sistema Orokorra 0,10   0,77 

EPELE 
Sektorizazio Planean zehaztu 
beharrekoa 3,18   3,18 

ERNAUTENEA Bizilekuak 0,06   0,06 
JOSE Mª FRANCO Bizilekuak 0,01   0,01 

 Sistema Orokorreko Espazio Librea  1,86   
Bizilekuak 0,05   MATXALAGAIN 
Bide Sistema Orokorra 0,39   2,30 
 Sistema Orokorreko Espazio Librea  0,25   OÑA 

 Bide Sistema Orokorra 0,03   0,28 
Jarduera ekonomikoak 7,01   ARASO IPARRALDEAREN 

LUZAPENA  Sistema Orokorreko Espazio Librea  3,61   10,62 
OIANTZABALETAREN 
LUZAPENA 

Sektorizazio Planean zehaztu 
beharrekoa 1,49   

                                  
1,49   

JAIZKIBEL BIZILEKUA Bizilekuak 1,76   1,76   
HEGOALDEKO 
INGURABIDEA ETA 
LOTURA Bide Sistema Orokorra 5,32   5,32   

 Sistema Orokorreko Espazio Librea  0,41   
Bizilekuak 1,21   TXENPERENEA 
Bide Sistema Orokorra 0,24   1,86 
Jarduera ekonomikoak 1,72   
Ibaiak eta errekak 0,10   
Sistema orokorreko ekipamenduak 0,11   URDANIBIA - ZUBIETA 
 Sistema Orokorreko Espazio Librea  1,54   3,63 

URUNE 
Sektorizazio Planean zehaztu 
beharrekoa 0,41   0,41 

ZABALETA Jarduera ekonomikoak 0,34   0,34 
ZALDUNBORDA Jarduera ekonomikoak 

Hariztiak – 
hostozabalen 
baso mistoa 

0,29   0.29 32,15 948,72  3,39 
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dauden guztizko azaleraren % 0,75 baino ez. Gainera, kontuan eduki behar da AP-8 autopista 
handitzeko proiektua garatu arte ez dagoela benetako eragina ezagutzerik.  
 
Harizti – bitariko basoei dagokienez, 32,27 ha-tik 5,08 ha sektorizatu gabeko hiri zorura bilduko 
lirateke, eta beraz, ez da haren benetako eragina ezagutzerik. 0,10 ha ibaiak eta errekak 
kategoriaren kalifikazio xehean jasoak dira, eta 8,16 ha Espazio Libreen kategorian, eta hortaz ez 
lukete zertan eraginik jasan. Gainerako 18,93 ha (Udal Barrutian kartografiatutako hariztien % 2) 
jarduera ekonomikoetarako, Bizilekuetarako, Sistema orokorreko Bide azpiegituretarako eta 
Ekipamenduetarako lurzoruetan leudeke. 
 
Araso Iparraldearen Luzapena da ineterseko landarediaren gaineko eragin handiena biziko duen 
esparrua (10,62 ha), baina kontuan eduki behar da 3,61 ha-ko azalera mantenduko dela 
haltzadietan Sistema Orokorreko Espazio Libre gisa kalifikatutako lurzoruetan. Gainera, 
konpentsaziozko neurri gisa, esparruaren mendebaldean dagoen zabortegia berreskuratzea 
proposatuko litzateke. Zabortegiak 2m50 ha hartzen ditu, eta egun ez du intereseko landaredirik. 
Beraz, 3,54 ha-ko azalera baizik ez litzateke guztira galduko, hots Udal Barrutiko hariztiek 
hartzen duten azaleraren % 0,48. 
 
Proposatutako esparruetan kaltetuta gerta litekeen intereseko landarediaren guztizko kopuruak, 
Sistema Orokorreko Espazio Libre edo Ibaiak eta Errekak kategorietan kalifikatuak alde batera 
utzirik,  aipatu esparruek okupatutako guztizko azaleraren % 9 hartuko lukete. 
 
Adierazitako guztiak adierazi ondoren, landarediaren gaineko eragina larria dela ondorioztatzen 
da, baina neurri zuzentzaileak aplikaturik, Sistema Orokorreko Espazio Libre gisa kalifikatutako 
lurzoruetan bertako landareak aldatuta esaterako, apala izan liteke eragina.  
 

7.5.2.4. Eragina garrantzi komunitarioko habitatetan. 
 
Garrantzi Komunitarioko habitaten (GKH) kartografiaren arabera, HAPNak proposatutako 
esparruek Irungo Udal Barrutian bereizten diren 13 GKHetatik 3 GKH motarekin nahasten dira. 
Honako hauek dira: Txilardi lehor europarrak (4030), altitude baxuetako sega-belardi txiroak - 
Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis - (6510) eta Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior - 
Padion, Alnion incanae, Salicion albae- baso alubialak (91E0*).  
 
Ondoko taula honetan jasotzen dira HAPNak proposatutako esparruekin nahasten diren GKHak: 
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ESPARRU 
KODEA ESPARRUAREN IZENA ZORUAREN KALIFIKAZIOA GHKKODEA 

GKHaren AZALERA 
PROPOSATUTAKO 

ESPARRUETAN 
(ha) 

Kaltetutako 
GKHaren 
azaleraren 
guztizkoa 

(ha) 

GKHaren 
azaleraren 
guztizkoa 

Udal 
Barrutian 

% 

1.1.12 ARASO-SASIKOBURUA Jarduera ekonomikoak 4030 0,69    
9.1.02 EPELE Sektorizazio Planean zehaztu beharrekoa 4030 0,12    

0.81 297,53 0,27 

1.1.10 
ARASO IPARRALDEAREN 
LUZAPENA Jarduera ekonomikoak 6510 3,39    

1.1.10 
ARASO IPARRALDEAREN 
LUZAPENA  Sistema Orokorreko Espazio Librea  6510 0,28    

1.1.11 
OIANTZABALETAREN 
LUZAPENA Sektorizazio Planean zehaztu beharrekoa  6510 4,30    

1.1.12 ARASO-SASIKOBURUA Jarduera ekonomikoak 6510 3,41    
1.1.13 ATALAIA Jarduera ekonomikoak 6510 1,21    
1.1.14 SEMEZARRENGO MALDA Jarduera ekonomikoak 6510 0,19    
2.1.05 URDANIBIA - ZUBIETA Jarduera ekonomikoak 6510 25,25    
2.1.05 URDANIBIA - ZUBIETA Ibaiak eta errekak 6510 0,00    
2.1.05 URDANIBIA - ZUBIETA Sistema Orokorreko Ekipamenduak 6510 4,66    
2.1.05 URDANIBIA - ZUBIETA  Sistema Orokorreko Espazio Librea  6510 5,41    
2.1.05 URDANIBIA - ZUBIETA Bide Sistema Orokorra 6510 1,71    
2.1.08 ZABALETA Jarduera ekonomikoak 6510 7,39    
2.1.08 ZABALETA  Sistema Orokorreko Espazio Librea  6510 3,39    
6.2.06 TXENPERENEA Sistema Orokorreko Ekipamenduak 6510 0,08    
6.2.06 TXENPERENEA  Sistema Orokorreko Espazio Librea  6510 0,97    
6.2.06 TXENPERENEA Bizilekuak 6510 9,07    
6.2.06 TXENPERENEA Bide Sistema Orokorra 6510 0,71    

6.2.09 
HEGOALDEKO 
INGURABIDEA ETA 
LOTURA Bide Sistema Orokorra 6510 2,19    

7.2.05 ERMITA Bizilekuak 6510 0,04    
7.2.08 MATXALAGAIN  Sistema Orokorreko Espazio Librea  6510 6,21    
7.2.08 MATXALAGAIN Bizilekuak 6510 3,20    
7.2.08 MATXALAGAIN Bide Sistema Orokorra 6510 1,28    
8.2.05 BLAIA  Sistema Orokorreko Espazio Librea  6510 7,36    
8.2.05 BLAIA Bizilekuak 6510 3,50    
8.2.05 BLAIA Zerbitzu azpiegiturak 6510 0,51    
8.2.05 BLAIA Bide Sistema Orokorra 6510 2,51    
8.2.06 GAZTELUBERRI Sistema Orokorreko Ekipamenduak 6510 1,24    
8.2.06 GAZTELUBERRI Bizilekuak 6510 0,50    
8.2.07 GAZTELU Sistema Orokorreko Ekipamenduak 6510 1,16    
8.3.04 LASTAOLA POSTETXEA Bizilekuak 6510 0,00    
9.1.01 URUNE Sektorizazio Planean zehaztu beharrekoa 6510 0,26    
9.1.02 EPELE Sektorizazio Planean zehaztu beharrekoa 6510 0,19    

101,55 628,73 16,15 

2.1.05 URDANIBIA - ZUBIETA Ibaiak eta errekak 91E0* 0,17    

6.2.09 
HEGOALDEKO 
INGURABIDEA ETA 
LOTURA Ibaiak eta errekak 91E0* 0,04    

6.2.09 
HEGOALDEKO 
INGURABIDEA ETA 
LOTURA Bide Sistema Orokorra 91E0* 0,06    

0,27 8,95 ha 3,01 

13. Taula. HAPNak proposatutako esparruekin nahasten diren GKHen azalerak: 
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Txilardi lehor europarretan 0,81 hektarea ukituko dira, udal barrutiko habitat honen azaleraren 
guztizkoaren % 0,27; altitude baxuetako sega-belardi txiroetan 101,55 ha ukituko dira, udal 
barrutiko habitat honen azaleraren guztizkoaren % 16,15, eta Alnus glutinosa eta Fraxinus baso 
alubialetan 0,27 ha, habitat honen azaleraren guztizkoaren % 3,01. Kontuan eduki behar da 
proposatutako esparruekin nahasten diren 0,27 ha azalerako haltzaditatik 0,20 ha kalifikazio 
xehean jasotzen direla, ibai eta erreken kategorian; hortaz haltzadiak ez du halako eraginik 
jasango. Gainerakoak, 0,06 ha, Bideen Sistema orokorreko Hegoaldeko Ingurabideak kaltetuta 
gertatuko da, hau da, udalerriko haltzadietan dauden guztizko azaleraren % 0,75 baino ez. 
 
Ukitutako GKH bakoitzaren azalera, Udal Barrutian duten banaketa eta EAEn hartzen duten 
kokalekua (ikus 3.4.2. atala. Garrantzi Komunitarioko Habitata) ikusirik, eta kontuan izanik eragin 
handieneko habitata altitude baxuetako sega-belardi txiroek nozituko dituztela, garrantzi 
komunitarioko habitaten gaineko eragina apala edo neurritsua dela esan daiteke. 
 

7.5.2.5. Fauna 
 
Endara erreka Interes bereziko Eremua da europar Bisoiarentzat eta piriniar desmanarentzat 
(Galemys pyrenaicus), azken hau betikoz galtzeko zorian dagoena. Hala eta guztiz ere, Plan 
Nagusiak aurreikusitako garapen bakar batek ere ez du erreka honetan eraginik izango. 
 
Kontuan eduki behar da Bidasoa ibaiak, Gipuzkoan egiten duen bide osoan, Interes bereziko 
Eremua dela europar bisoiarentzat (Mustela lutreola), eta 5 arrain espezie migratzaile bizi direla 
bertan. Hala eta guztiz ere Azken Portu da Bidasoaren bazterrean dagoen esparru bakarra, 
garapenerako plangintzak zehaztuko ditu esparru hau antolatzeko irizpideak, eta kontuan 
edukiko ditu “Txingudi aldean natura baliabideak Babesteko eta Antolatzeko Plan Bereziak” 
Bidasoa ibaiaren erribera berreskuratzeko xedean ezarririko irizpideak, eta espazio librearen 
balorazioa egingo du ibaiaren erriberaren ertza pasealekua izan dadin Thalamas Labandibar 
kalearekin bat egin arte. Gainera, ibaien bazterretan garatzen diren esparruetako obrek (ikus 
5.4.2.1. atala) faunarentzako habitataren kalitatea murriztea ekar lezakete, gehitu egingo baitira 
solidoak igerian eta Bidasoako faunan eragina izan lezaketen bila gabeko isuriek.  
 
Txingudi inguruko arrain hiruarantzaren (Gasterosteus aculeatus) eta Apo lasterkariaren (Bufo 
calamita) populazioei dagokienez, bakarrak baitira Gipuzkoan eta EAEko Kantauri aldeko 
isurialdean hurrenez hurren, Zubieta esparruko obrek kaltetuta gerta litezke. Hala eta guztiz ere, 
Irungo Udal Barrutian biltzen den eremuan oso harrigarria litzateke haien presentzia, apo 
lasterkaria ugaltzeko moduko hezeguneak (putzuak eta drainatzeko kanalak) ez daudelako eta 
ezin arrain hiruarantzaren presentzia egiazta daitekeelako. Nolanahi ere, kontuan eduki behar da 
Jaitzubia errekaren uren kalitatea murriztuta, zehazki Urdanibia – Zubieta esparruan lur 
mugimenduak izango baitira eta lan horiek uren kalitatea murriztea ekar bailezakete, eragina izan 
dezakeela horrek espezie hauetan, bereziki haiek ugaltzeko garaian (Arrain hiruarantza: 
apirilaren 1etik abuztuaren 31ra arte, eta Apo lasterkaria martxoaren 1etik uztailak 31ra arte). 
 
Negu eta migrazio garaian, Txingudiko badia oso garrantzitsua da eskualde mailan era askotako 
hegaztiak biltzen direlako bertara, baliabide trofikoak ugari baitira urmaeletan eta mareen 
eraginpeko eremuetan. Era berean, atseden lekutzat dute beren migrazio bideetan. Euskal 
Herriko bigarren hezegune garrantzitsuena da.  
 
4.2.5. Esparruko (Santiago Urtizberea) obrek eragozpenak eragin diezazkioke Plaiaundiko eta 
Osinbiribileko faunari, bai sorraraziko diren zaratengatik, bai airera igorriko diren solidoengatik. 
 
Jaizkibel Bizilekua, Araso Iparraldearen Luzapena, Zabaleta, Urune eta Epele esparruetako 
obrek (azken lauak sektorizatu gabeko zoru urbanizagarrietan), halako eragina izan lezakete 
landazabaleko berezko faunan eta basoko faunan. 
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Aiako Harria KBEari (ES2120016) lotutako faunak ez du Irungo HAPNaren garapenaren 
ondoriorik izango. 
 
Gainerako esparruetan ez da faunaren gaineko eragin esanguratsurik aurreikusten batez ere hiri 
ingurunean daudelako. 
 
Txingudi – Bidasoa aldean aurreikusitako obren izaera eta bertan bizi den faunaren izaera 
kontuan izanik, faunaren eta bere habitataren gaineko eragina ertaina dela irizten da. Hala eta 
guztiz ere eragin-maila hori murriztu eta bateragarria izan daiteke uren kalitatea eta ibilguak 
babesteko xedean aurreikusitako neurriak eta landaredia babesteko proposamenak abian jartzen 
badira. 
 

7.5.2.6. Konektibitate ekologikoa 
 
R21 (Aiako Harria – Jaizkibel) lotura-korridoreak lotuta daude Jaizkibelgo eta Aiako Harriko 
espazioen nukleoak. Korridore hau hein handi batean dator bat Araso Iparraldearen Luzapena 
(1.1.10) plangintza esparruarekin.  
 
HAPNak 'korridore ekologikoaren eraginpeko Eremu' honen mugaraino eraman du Araso 
Iparraldearen Luzapenaren esparruko urbanizazio lerroa, eta horretarako sektorearen 
mendebaldeko herena Sistema Orokorreko Espazio Libreetarako bereizi du (8 ha). 
 
12,5 ha-koa da aipatu esparruaren eraginpeko korridorearen guztizko azalera. Hala eta guztiz 
ere, hartatik 6,3 ha eta korridoreko eremu aringarriko beste 1,7 ha espazio libreen eremuan 
biltzen dira, eta ondorioz aukera izango da korridorean egitekoa 180 metroko zabaleran 
kontserbatzea, GI-636 errepidearen iparraldeko korridorearen zabaleraren antzekoari eutsi ahal 
izango zaio. Korridore gisa mantentzen den azalera honen egoera (egungoaren % 66,6 hartzen 
duena), hobetu egingo da HAPNaren arabera derrigorrez berreskuratuko baita betegarri hau 
Araso Iparraldearen Luzapeneko sektorea garatuko bada. Korridore ekologikoaren bihotzean 
dagoen eremu hondatu hau berreskuratuta, nabarmen hobetuko da haren funtzionaltasuna, 
konpentsatu egingo da azaleraren galera. Nolanahi ere, alde biak lotzeko korridorearen egiteko 
ekologikoa egun benetan arriskuan dagoela esan beharra dago, AP-8 autopistak eta GI-636 
errepideak, esate baterako, alderik alde igarotzen baitute korridore hau. Gaur egun bada 
faunarentzako igarobide bat GI-636 errepidearen azpian, eta honek bete egiten ditu Ingurumen 
Ministerioaren “faunaren igarobideak eta perimetroko hesiak diseinatzeko agindu teknikoen” 
ugaztun handientzako (6. fitxa) pasabide zehatzei begira finkatutako neurriak. Hala eta guztiz 
ere, egun ematen zaion erabilerak, materialak metatzeko baliatzen baita, zaildu egiten du 
faunaren pasabiderako erabilera.  
 
Eragin larritzat jotzen da, baina eragin-maila apala izan daiteke espazio libre gisa kalifikatutako 
eremua (geldoen betegarria barne) ekologikoki berreskuratzen bada, azaleraren galera 
konpentsaturik, korridore ekologikoaren funtzionaltasuna ezartzeko. Ustiapen fasean dago 
eragina..  
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7.5.3. LURZORUAREN ARTIFIZIALIZAZIOA 
 
Honako taula hauetan laburbiltzen da lurzoruaren okupazioa: 
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%
HIRI ZORU SENDOTUA :
     - ZUZENEKO LIZENTZIA DUEN ZORUA 1999ko HAPNtik ETORRIA 3.724.425
     - ESPARRUAK 1999ko HAPN EGUNERATUAREN ARABERA JADA GAUZATUAK ETA ERREGULATUAK ZUZENEKO LIZENTZIA2.638.166
 - GUZTIZKO PARTZIALA HIRI ZORU SENDOTUA 6.362.591
HIRI ZORU SENDOTU GABEA :
     - ESPARRUAK 1999ko HAPN EGUNERATUAREN ARABERA ONARTUAK ETA GAUZATZEKO LANA BUKATU GABE695.221
     - ESPARRUAK 1999ko HAPN EGUNERATUAREN ARABERA ONARTUAK ONARTUAK ORAINDIK GAUZATZEN HASI GABE57.085
     - ESPARRUAK 1999ko HAPNaren ARABERA GARATU GABEAK ETA BERRIKUSPENAK SORTUTAKO ESPARRUAK833.363
 - GUZTIZKO PARTZIALA HIRI ZORU SENDOTU GABEA 1.585.670
HIRI ZORUA GUZTIRA 7.948.261 18,95%

     - ESPARRUAK 1999ko HAPN EGUNERATUAREN ARABERA ONARTUAK ETA GAUZATZEKO LANA BUKATU GABE491.594
     - ESPARRUAK 1999ko HAPN EGUNERATUAREN ARABERA ONARTUAK ONARTUAK ORAINDIK GAUZATZEN HASI GABE163.760
     - ESPARRUAK 1999ko HAPNaren ARABERA GARATU GABEAK ETA BERRIKUSPENAK SORTUTAKO ESPARRUAK732.063
ZORU URBANIZAGARRI SEKTORIZATUA GUZTIRA 1.387.418 3,31%

     - BERRIKUSPENAK SORTUTAKO ESPARRUAK 200.225
     - GARATU GABEKO ESPARRUAK 99ko HAPNtik ETORRIAK 110.737
ZORU URBANIZAGARRI SEKTORIZATU GABEA GUZTIRA 310.962 0,74%

    - PROPOSATURIKO ZORU URBANIZAEZINA 32.301.148
ZORU URBANIZAEZINA GUZTIRA 32.301.148 77,00%

PROPOSATURIKO HIRI ZORUA ETA ZORU URBANIZAGARRIA GUZTIRA 9.646.640 23,00%
UDAL BARRUTIKO ZORUA GUZTIRA 41.947.788 100,00%

%
HIRI ZORU SENDOTUA
     - ZUZENEKO LIZENTZIA DUEN ZORUA 1999ko HAPN EGUNERATUA 4.545.086
     - 1999ko HAPN EGUNERATUTIK GARATUTAKO ESPARRUAK 2.638.166
 - GUZTIZKO PARTZIALA HIRI ZORU SENDOTUA 7.183.252
HIRI ZORU SENDOTU GABEA
     - 1999ko HAPN EGUNERATUTIK GARATU GABE DAUDEN ESPARRUAK 765.009
 - GUZTIZKO PARTZIALA HIRI ZORU SENDOTU GABEA 765.009
HIRI ZORUA GUZTIRA 7.948.261 18,95%

     - ZORU URBANIZAGARRIKO ESPARRUAK GARATU GABE DAUDENAK 1999ko HAPN 655.355
     - ZORU URBANIZAGARRI SEKTORIZATU GABEKO ESPARRUAK GARATU GABE DAUDENAK 1999ko HAPN 110.737
ZORU URBANIZAGARRIA GUZTIRA 766.092 1,83%

     - ZORU URBANIZAEZINA 1999ko HAPN EGUNERATUAREN ARABERA 33.233.436
ZORU URBANIZAEZINA GUZTIRA 33.233.436 79,23%

HIRI ZORUA ETA ZORU URBANIZAGARRIA GUZTIRA 1999ko HAPN EGUNERATUAREN ARABERA8.714.353 20,77%
UDAL BARRUTIKO ZORUA GUZTIRA 41.947.788 100,00%

ALDEA HIRI ZORUARI DAGOKIONEAN 0 0,00%
ALDEA ZORU URBANIZAGARRIARI DAGOKIONEAN 932.288 121,69%
HIRI ZORUA GEHI ZORU URBANIZAGARRIAREN GEHIKUNTZA 932.287 10,70%

ALDEA ZORU URBANIZAEZINARI DAGOKIONEAN -932.287 -2,81%

ZORU URBANIZAGARRIA 1999ko HAPN EGUNERATUAREN ARABERA

ZORU URBANIZAGARRI SEKTORIZATU GABEA

ZORUAREN OKUPAZIOAN DAUDEN ALDEAK PLAN NAGUSIAREN BERRIKUSPENAREN ETA 

ZORU URBANIZAEZINA 1999ko HAPN EGUNERATUAREN ARABERA

ZORUAREN SAILKAPENA M² ZORUKO

ZORU URBANIZAGARRI SEKTORIZATUA

ZORU URBANIZAEZINA

HIRI ZORUA 1999ko HAPN EGUNERATUAREN ARABERA

PLAN NAGUSIAREN BERRIKUSPENAK PROPOSATUTAKOAREN ARABERA

ZORUAREN SAILKAPENA 1999ko HAPN EGUNERATUAREN ARABERA

HIRI ZORUA
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932.288 m2-koa da 1999ko HAPNa eguneratuta hiri zoru eta zoru urbanizagarriaren emendioa; 
hortaz, azalera bera galdu da Zoru Urbanizaezinean. Honenbestez, udal barrutiko Zoru 
urbanizaezina % 79,23 ez baizik eta % 77,00 da, eta hiri zoruak eta zoru urbanizagarriak Udal 
Barrutiaren guztizko azaleraren (41. 947. 788 m2) % 20,77 ez baizik eta % 23 hartzen dute, 
portzentualki 2,33 puntu gehiago.  
 
Esparru gehien-gehienek Irungo egungo hiri sarea osatzen dute, betiere autopistaren 
iparraldean. Urune eta Epele esparruak dira salbuespen,  Sektorizatu gabeko Zoru urbanizagarri 
gisa sailkatuta baitaude eta guztira 11 ha hartzen baitituzte autopistaren hegoaldean. Hala eta 
guztiz ere, kontuan eduki behar da azaleraren parte bat dagoeneko artifizialdurik dagoela 
ekonomia jarduerei leku egiten dielako. 
 
Hegoaldeko Ingurabidea-Lotura, Txenperenea, Matxalagain eta Blaia esparruek osatzen dute 
hiriko sarea hirigunearen eta autopistaren artean dauden lurrekin. Guztira 62,15 ha okupatzen 
dute, baina kontuan eduki behar da % 30,7 (19 ha) ez direla artifizialduko espazio libreen 
erabilera izango dutelako. 
 
Hirigunearen aldirietan dauden esparruak, nagusiki landa izaerako zoruak okupatzen dituztenak 
jarduera ekonomikoak garatzeko, Araso Iparraldearen Luzapena, Zabaleta eta Urdanibia - 
Zubieta esparruak dira, guztira 21,85 ha hartzen dituztenak. Oiantzabaletaren Luzapena (6,9 ha) 
Sektorizazio Planean zehaztuko da, eta beste biek okupatzen dituzten azalerak (14,89 ha) % 
11,7 (1,7 ha) espazio libreetarako erabiliko dira, edo ibai eta erreka ibilguak babesteko eremuak 
izango dira, eta beraz ez dira artifizialduko. 
 
Udalerriaren guztizko azalera eta garapen berrien kokalekua kontuan izanik, lurzoruaren 
artifizializazioaren eragina maila ertainekoa dela irizten da, eta ustiapen fasean jarraitzen du. 
 
7.5.4. ESTETIKA ETA KULTURA BALIABIDEEN GAINEKO ERAGINAK 
 

7.5.4.1. Paisaiaren gaineko eragina 
 
Burdinbidearen Espazioaren birmoldaketa ekarriko dute Geltoki Ingurua esparruan proposatutako 
Esku hartzeek, birmoldaketa horixe baita Hiri Antolamendurako Plan Nagusia Berrikusteko 
prozesuan helburu nagusietako bat burdinbideak hirian duen arrastoa modu esanguratsuan 
murrizteko, Geltokiaren inguruak goitik behera eraberritzeko, Topo – Euskotren burdinbidearen 
trazatua gainerako trenbideen ondora eraman eta Geltoki berrian integratzeko, hiria zerbitzuak, 
jarduera ekonomikoak eta bizilekuak eskainiko dituen Erdialde berri batez hornitzeko. Horrek 
guzti horrek hobekuntza nabaria ekarriko dio Irungo hiriaren paisaiari.  
 
Paisaian halako eragina sorraraz dezaketen beste bizileku garapenei dagokienez, 
azpimarragarria da Txenperenea esparruko garapena, mazelan egokitua egon arren hiriaren 
sareari jarraitutasuna emango baitio eta AP-8 autopistatik begiratura agerian egongo baita. 
Azpimarragarria da, era berean, Blaian aurreikusitakoa, Portugain muinoaren hegoaldeko 
mazelaren beheko partean, Antton Ttipi eta Arbes arteko hegoaldeko ingurabide berriaren 
ardatzean. Matxalagain esparruan, berriz, ekialdeko mazelaren beheko aldean proposatzen da 
garapena.  
 
Jarduera ekonomikoei leku egingo dieten esparruen artean aipagarri dira Araso Iparraldearen 
Luzapena eta Urdanibia - Zabaleta esparruak. Araso Iparraldearen Luzapenak, izenak berak 
salatzen duenez, Araso Iparraldeko poligonoaren handitzea dakar hostozabalen zuhaiztiak dituen 
landazabalean. 11 ha baino zertxobait gehiago (gainerakoa Sistema Orokorreko Espazio Libre 
gisa katalogatuta dago) okupatuko dituen garapena burutzeko beharrezkoak izango diren lur 
mugimenduek soro eta Atlantikoko laborantza lurren eta hostozabalen zuhaiztien 
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desagerraraztea ekarriko dute, eta murriztu egingo da paisaiaren kalitatea GI-636 errepidetik 
begiratuta oso agerian geratzen den eremuan. Hala eta guztiz ere, kalitate ertain-baxuko 
paisaian egokitutako eremua dela esan behar da, bertan azpiegiturak daudelako eta 
industrialdeak ez urrutira. Gainera, esparruaren garapenak aldatutako harizti baten bidez –
bitariko basoa– jada zigilatutako hondakin geldoen zabortegia berreskuratzea ekarriko du, eta 
ondorioz konpentsatu egingo da, modu batean edo bestean, paisaiaren gaineko eragina. 
Urdanibia – Zabaleta esparruak Hondarribiko Udal Barrutiko lurrak okupatzen ditu batik bat. 
Irungo udal barrutiari dagokionez, 8 ha hartzen ditu soroetan, baina dagoeneko eraikita dauden 
eremuek inguratuta dago (Txingudiko Bigarren Hezkuntzako Ikastegia eta Zalditegia ipar-
mendebaldean, Bidasoaldeko Ospitalea ipar-ekialdean eta Anaka auzoa hegoaldean). 
 
Urune eta Epele esparruak, Zabaleta eta Oiantzabaletaren Luzapena esparruak bezala, 
Sektorizatu gabeko lurzoru Urbanizagarriak dira. Hortaz, ezin esparru horietako paisaiaren 
gaineko eragina aurreikusi daiteke Sektorizazio planak garatzen ez diren artean. Hala eta guztiz 
ere, neurri zuzentzaileen artean jasota dago Zabaleta esparruko antolamenduak kontuan eduki 
beharko duela muino batean kokatuta dagoela, garapen honek paisaian sorraraz lezakeen 
eragina gutxienera eraman ahal izateko. Oiantzabaletaren Luzapena GI-636 errepidearen eta 
Burdinbidearen arteko lur-zerrenda estuan egokitzen da, eta beraz dagoeneko oso eraldatuta 
dagoen ingurunean. Urune eta Epele esparruetan, egun, ekonomia jarduerak garatzen dira, eta 
beraz, dagoeneko eraldatua den ingurunean esku hartuko litzateke.  
 
Bide azpiegiturei begira aukeratutako alternatiben arabera, GI-636 errepidearen egungo 
trazadurari eta sekzioari eutsiko zaie, hiriko bidearen tratamendua emango zaio (Santiago 
Urtizberea), eta hegoaldeko ingurabidea sortuko da barruko perimetroko ardatz izateko 
(Hegoaldeko Ingurabidea – Lotunea). AP-8 autopistan hiru errei antolatuta osatuko litzateke, eta 
honek GI-636 errepidearekin bat egingo du Katean, N-121 errepidearekin Behobian eta 
Hegoaldeko Ingurabidearekin Irungo erdialdera zuzenago iristeko modua eskainiko duen sarbide 
berriarekin. Horiek guztiek halako ondorioa eragingo dute paisaian obrak garatzen diren artean, 
batez ere lur mugimendu handiak egin beharko direlako (baso-gabetzeak eta betegarriak). Obra 
aldian lehengoratzeko lan egokiak egiten badira, apala izango da eragina, azpiegitura gehien-
gehienak eginak direlako eta hegoaldeko Ingurabidearen zati berria jada AP-8 autopistaren 
eraginpeko eremuan garatuko delako, autopistaren eta hiri sarearen artean. 
 
Ez da garapenik aurreikusten paisaiaren ikuspuntutik kalitate handikoak diren eremuetan, 
eskuarki Irungo egungo hiri sarea osatzea bila baitute. betiere AP-8 autopistaren hegoaldean. 
Hiriguneko esparruak erabat urbanizaturik dagoen ingurunean daude, eta beraz haien garapenek 
ez dute eragin negatibo aipagarririk sorraraziko paisaian, burura eramaten diren urbanizazioek 
eta eraikinek kalitatearen estandar egokiak betetzen badituzte.  
 
Arestian adierazitako burubide guztiak kontuan izanik, paisaiaren gaineko eragina ertaina dela 
irizten da, baina bateragarria izan daiteke proposatutako neurri zuzentzaileak aplikatzen badira 
(hondakin geldoen zabortegia berreskuraturik, bide azpiegituren proiektuei begira eremua 
lehengoratzeko proiektuak burura eramanik, Zabaleta esparrua antolaturik kontuan edukirik 
muino batean kokatuta dagoela, etab.). 
 

7.5.4.2. Eragina Kultur Ondarean  
 
Ondoko taula honetan adierazitako esparruak bat datoz Irungo Udal katalogoan jasotako 
arkeologia eta arkitektura intereseko elementuekin. 
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ELEMENTUAREN 
KODEA ELEMENTUAREN IZENA Babes-

maila 
ESPARRU 
KODEA ESPARRUA ZORUAREN 

KALIFIKAZIOA 
A7 Altzulegarre baserria  P 6.2.06 Txenperenea Bizilekuak 
EM8 Urdanibiako jauregia, errota eta ola  M 2.1.05 Urdanibia - Zubieta  Sistema Orokorreko 

Espazio Libreak  
R1 Aduanako eraikina (Hiriko 

jauregitxoa) 
E 0.2.01 Geltoki Ingurua Sistema Orokorra. 

Ekipamendua 
R23 Lehengo Immigrazio Zentroa E 3.2.09 San Migel 

ekipamenduak 
Sistema Orokorra. 
Ekipamendua 

R58 Urdanibia plazako petrila (m) E 0.2.01 Geltoki Ingurua Sistema Orokorra. 
Ekipamendua 

R7 Colon Ibilbideko kasinoa (hiriko 
jauregitxoa) 

P 5.2.08 Kasinoa Bizilekuak 
Z6 (Eremu 
arkeologikoa) 

 Beraketa (Erromatarren garaiko 
hiriaren okupazio-maila) 

Z 5.3.10 Fermin Calbeton Bizilekuak 
14. Taula. Berrikuspenak proposatutako esparruetan eta 1999ko HAPNan onartu eta aldatutako 

esparruetan jasotako arkeologia eta arkitektura intereseko elementuak. 
Babes-maila: M: Monumentuaren babes-maila, E: Egituraren babes-maila, P: Babes-maila partziala, Z: 

Eremu arkeologikoak. 
 
Araudiak zehazten du esparru mota bakoitzean, bere babes-mailaren arabera, burura eraman 
daitezkeen esku hartzeak. Monumentuen babes mailakoak dira Kultura Garrantzizkotzat 
harturiko eraikinak (KGO) edo halakotzat hartzeko tramitean daudenak, bai eta Eusko 
Jaurlaritzak edo Gipuzkoako Aldundiak, arloan administrazio eskudunak diren aldetik, hala 
katalogatutakoak. Egungo arau eta legeriaren pean gelditzen dira. Egituraren kontserbazio 
mailak egitura baizik ez die eraikinei eutsarazten, erabilera berrietara egokitzeko hartan ere esku 
hartze jakin batzuk onartzen dituen arren. Nolanahi ere, guztiz errespetatu behar dira eraikinaren 
kanpoko egituraren osagaiak. Kontserbazio maila partzialak eraikinaren kanpoaldea babesten du 
batez ere, barrua husturik ere eutsi egin beharko bailitzaioke. Kasu horietaz gainera, erakinaren 
elementu jakin bat izan daiteke, halaber, babes maila honen helburua. 
 
Donejakue Bidea Kultur Ondare izendatzen du, Multzo Monumentalaren kategoriarekin, 
urtarrilaren 25eko 14/2000 Dekretuak. Hartan jasotzen da Bidearen eta hari atxikiriko elementuak 
babesteko erregimena (III. Eranskina). Hartan finkatutakoaren arabera, 3 m-ko babes zerrenda 
gordeko da bidearen zelaigunearen ertzetik kontatzen hasita, eta 30 m-ko eraginpeko eremua 
zelaigunearen ertzaren alde bietara. Zortasun eremuetan azpiegiturak sortzea eta 
zerbitzuetarako hodiak sartzea onartu ahal izango da, baina horretarako baimena dagokion 
Aldundiko Kultura Sailari eskatu beharko zaio, eragindako inpaktua eta bidea egokiro 
ordezkatzeko hartu beharreko neurriak xehetasun osoz jasoko dituen txosten osoa aurkeztu eta 
gero. Eraginpeko zerrendan Bideaz eta inguruneaz gozatzeko eta haiek kontserbatzeko eta 
hobetzeko xedea duten azpiegiturak eta instalazioak baimendu ahal izango dira, baina 
horretarako berariazko baimena eskatu behar zaio dagokion Foru Aldundiko Kultura Sailari. 
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ESPARRU KODEA ESPARRUA ZORUAREN KALIFIKAZIOA 
4.2.05 SANTIAGO URTIZBEREA Bide Sistema Orokorra 
5.2.16 ALDAPETA Bizilekuak 
6.2.02 OÐA Bide Sistema Orokorra 
6.2.02 OÐA  Sistema Orokorreko Espazio Libreak  
6.2.06 TXENPERENEA Bizilekuak 
6.2.06 TXENPERENEA Bide Sistema Orokorra 

6.2.09 
HEGOALDEKO 
INGURABIDEA ETA 
LOTURA Bide Sistema Orokorra 

9.1.01 URUNE 
Sektorizazio Planean zehaztu 
beharrekoa 

9.1.02 EPELE 
Sektorizazio Planean zehaztu 
beharrekoa 

8.3.04 LASTAOLA POSTETXEA Bide Sistema Orokorra 
8.3.12 PAUSU Bide Sistema Orokorra 
8.3.04 LASTAOLA POSTETXEA Bizilekuak 
8.2.05 BLAIA  Sistema Orokorreko Espazio Libreak  
8.2.05 BLAIA Bizilekuak 
5.3.13 KORROKOITZ Bizilekuak 
7.2.08 MATXALAGAIN Bizilekuak 
7.2.08 MATXALAGAIN Bide Sistema Orokorra 
8.2.05 BLAIA Bide Sistema Orokorra 
0.2.01 GELTOKI INGURUA Bide Sistema Orokorra 
0.2.01 GELTOKI INGURUA  Sistema Orokorreko Espazio Libreak  

15. Taula. Berrikuspenak proposatutako esparruak eta 1999ko HAPNan onartu eta aldatutako 
esparruak, Donejakue Bidearekin bat egiten dutenak 

 
 
Oiassoko Eremu Arkeologikoari eta garen Babes Eremuari dagokienez, Fermin Calbeton 
esparruak biekin egiten du bat. Ondoko taulan adierazten diren beste esparruek, baina, eremu 
arkeologikoko Babes Eremuarekin baizik ez dute bat egiten.  
 

ESPARRU 
KODEA ESPARRUA ZORUAREN KALIFIKAZIOA 

 

4.2.05 
SANTIAGO 
URTIZBEREA Bide Sistema Orokorra 

Oiassoko Eremu Arkeologikoko Gune 
Babestua 

5.2.09 IKUST ALAI Bizilekuak 
Oiassoko Eremu Arkeologikoko Gune 
Babestua 

5.3.10 FERMIN CALBETON Bizilekuak 
Eremu arkeologikoa eta Oiassoko 
Eremu Arkeologikoko Gune Babestua 

5.3.13 KORROKOITZ Bizilekuak 
Oiassoko Eremu Arkeologikoko Gune 
Babestua 

5.3.14 PAPINEA Bizilekuak 
Oiassoko Eremu Arkeologikoko Gune 
Babestua 

7.2.05 ERMITA Bizilekuak 
Oiassoko Eremu Arkeologikoko Gune 
Babestua 

7.2.08 MATXALAGAIN 
 Sistema Orokorreko Espazio 
Libreak  

Oiassoko Eremu Arkeologikoko Gune 
Babestua 
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7.2.08 MATXALAGAIN Bide Sistema Orokorra 
Oiassoko Eremu Arkeologikoko Gune 
Babestua 

16. Taula. Oiassoko Eremu Arkeologikoarekin eta haren Gune Babestuarekin bat egiten duten 
esparruak. 
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Kontserbatzeko, Zaharberritzeko eta Indusketak egiteko lanak dira eremu hauetan bideratu 
daitezkeenak. Gainera HAPNak bere araudian jasotzen du eremu hauetan Eusko Jaurlaritzaren 
7/1990 Legean xedaturikoak betetzeko obligazioa, Euskal Kultura Ondarea arautzen baitu. Izan 
ere, “ustez hondakin arkeologikoak egon litezkeen gune, orube edo eraikinetan jabeak edo 
burura eraman nahi diren obraren sustatzaileak orubearen edo eraikinaren balio arkeologikoari 
eta obraren proiektuan izan dezaketen eraginari buruzko azterlana aurkeztu beharko du. Behin 
azterlana eginda, Aldundiak erabakiko du proiektu arkeologikoa egiteko beharra dagoen ala ez, 
eta hori guztia kontuan izanik baimena emango du obrei ekin baino lehen. Eremu bietan 
planteatzen diren lur mugimendu guztiei lotutako proiektu arkeologiko bat egitea da oinarrizko 
neurria. Proiektu hau Foru Aldundiko Kultura Sailean tramitatu behar da, erreferentziazko 
eremuan eskatzen diren obretarako baimenei lotutako oinarrizko proiektuak aurkezturik. Gainera, 
lur mugimenduak egitean zerbait aurkituko balitz, horren berri emango zaio Gipuzkoako Foru 
Aldundiko Kultura Zuzendaritza Nagusiari. 
 

Interes arkeologikoko elementuen artean Padura gisa mugatutako eremura bilduak dira padurek 
egungo betelanen aurretik hartzen dituzten eremu zabalak. Izan ere, historiako eta are 
historiaurreko aztarnak ager litezke Bidasoa ibaiak pausaturiko alubioi-aldeen azpian. Bi gune 
zehaztu eta identifikatu dira maila honen barnean: oraindik guztiz baieztatu beharreko zantzuak 
diren arren, erromatarren garaian Bidasoa ibaia zeharkatzeko zurezko zubi baten aztarnak 
lirateke gunea batean, eta paleo-hondartzaren, hau da, antzinako ibai bazterretako mugen berri 
emango liguke bigarren guneak. Neolitikoan edo Brontze Aroan egokituko gintuzke gune honek. 
Jarraian adierazten dira mugatze honekin bat datozen esparruak.  
 
 

ESPARRU 
KODEA ESPARRUA ZORUAREN KALIFIKAZIOA 

0.2.01 GELTOKI INGURUA Bizilekuak 
0.2.01 GELTOKI INGURUA Bide Sistema Orokorra 
3.2.09 SAN MIGEL. EKIPAMENDUAK Jarduera ekonomikoak 
3.2.09 SAN MIGEL. EKIPAMENDUAK 

Sistema Orokorreko 
Ekipamenduak 

4.2.05 SANTIAGO URTIZBEREA Bide Sistema Orokorra 
4.2.07 KOSTORBE Bizilekuak 
5.2.09 IKUST ALAI Bizilekuak 
5.3.10 FERMIN CALBETON Bizilekuak 
5.3.13 KORROKOITZ Bizilekuak 
5.3.14 PAPINEA Bizilekuak 
6.2.09 

HEGOALDEKO INGURABIDEA 
ETA LOTURA Ibaiak eta errekak 

6.2.09 
HEGOALDEKO INGURABIDEA 
ETA LOTURA Bide Sistema Orokorra 

7.2.05 ERMITA Bizilekuak 
7.2.08 MATXALAGAIN Bizilekuak 
7.2.08 MATXALAGAIN Bide Sistema Orokorra 
7.2.08 MATXALAGAIN 

 Sistema Orokorreko Espazio 
Libreak  

8.1.02 Azken Portu 
 Sistema Orokorreko Espazio 
Libreak  

8.1.02 AZKEN PORTU 
Sistema Orokorreko 
Ekipamenduak 

8.2.05 BLAIA Bizilekuak 
8.2.05 BLAIA Bide Sistema Orokorra 
8.3.04 LASTAOLA POSTETXEA Bizilekuak 
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ESPARRU 
KODEA ESPARRUA ZORUAREN KALIFIKAZIOA 

8.3.04 LASTAOLA POSTETXEA Bide Sistema Orokorra 
8.3.12 PAUSU Jarduera ekonomikoak 
8.3.12 PAUSU Bide Sistema Orokorra 

17. Taula. Paduran eragiten duten esparruak 
 
Eremu hauetan indusketak eta obrak baimendu ahal izango dira aurrez txosten arkeologiko bat 
aurkezten bada. Zera da bideratu beharreko oinarrizko babes neurria, Aldundiko Kultura 
Departamentuari lur mugimenduak aintzat hartu beharreko lanetarako lizentzia eskaeren berri 
ematea. Halatan, hala jokatzea bidezkotzat joz gero, Departamentu horrek zehaztu beharko du, 
lanen promotorearen adostasunaz, obren arkeologia jarraipenerako plana. 
 
Kontuan izanik HAPNan proposatutako esparruetako garapenak errespetatu egingo duela Irungo 
Historia eta Kulturaren Udal Ondarearen Katalogoak eta ondarearen gaian indarrean dagoen 
legeriak finkatutako babesa, Irungo HAPNaren garapenak arkeologia eta arkitekturaren 
ondarearen gainean izango duen eragina bateragarria izango dela irizten da. 
 
7.5.5. HONDAKINEN SORRERA ETA KUTSADURAREN EMENDIOA 
  

7.5.5.1. Lurren balantzea 
 
Artean ez dugu nahikoa informaziorik lurren balantzea (nola soberakinak hala kanpotik ekarri 
beharrekoak) zertan izango den aurreratzeko, baina kontuan badugu obren irismena, oso 
litekeena da lur mugimenduen bolumen handiak gertatzea, batez ere Geltoki Ingurua, 
Txenperenea, Matxalagain eta Blaia esparruetako bizilekuak garatzeko esparruetan, eta jarduera 
ekonomikoak garatzeko esparru hauetan lur mugimendu handiak aurreikusten dira: Araso 
Iparraldearen Luzapena, Oiantzabaletaren Luzapena, Zabaleta eta Urdanibia – Zubieta 
esparruetan, nahiz eta kontuan eduki behar den azken hau batik bat Hondarribiko lurretan 
garatuko dela. Era berean, kontuan eduki behar dira Hegoaldeko Ingurabidea esparruko esku 
hartzeak. 
 
Aurreikusitako lur mugimenduen munta kontuan izanik, larritzat jo daiteke lurren desoreken 
eragina, baina Apala izan daiteke garapenerako plangintzak eta urbanizazio proiektuak lurren 
balantzea lursail berean edo ondoko lursailetan orekatzeko xedearekin egiten badira, Udal 
Barrutian edo udal barrutitik kanpora lur betegarri berrien sorrera saihesteko eta, betegarri 
proiektu berriak ezinbestekoak izatera, haiek indarrean dagoen legediari egokitzen bazaizkio. 
 

7.5.5.2. Hondakinen sorrera 
 
Eraikuntza jarduerak berezko dituen hondakinak (erabilitako olioak, bildukinak, hormigoi 
hondakinak, etab.) sortuko dira eraikuntza aldian, une honetan ezin zehazta daitekeen kopuruan 
baina.  
 
Kontuan izanik garapenen munta, eraikuntzak berezko dituen hondakinen sorrera handiagoa 
izango da bizileku garapenetarako esparru handietan (Geltoki Ingurua, Txenperenea, 
Matxalagain eta Blaia) eta ekonomia jarduerak garatzeko jarraian adierazten diren  esparruetan: 
Araso Iparraldearen Luzapena, Oiantzabaletaren Luzapena, Zabaleta eta Urdanibia – Zubieta 
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esparruetan, nahiz eta kontuan eduki behar den azken hau batik bat Hondarribiko lurretan 
garatuko dela. 
 
Era berean, eraikuntza aldian zehar, eraispen lanetatik etorritako hondakin bolumen 
garrantzitsuak aurreikusten dira  batez ere Geltoki Ingurua eta Kostorbe esparruetan. Era berean, 
eraispen lanetatik etorritako hondakinak sortuko dira, kopuru txikiagoan, Azken Portu, Lastaola 
Postetxea, Mendipe, Pausu, Gazteluberri, Blaia, Matxalagain, Zabaleta, Oiantzabaletaren 
Luzapena, Araso Iparraldearen Luzapena, Ikust Alaia eta Aldapeta esparruetan. 
 
Behin garapenak burura eramanda, jarduera ekonomikoetarako azalera 24 ha inguru 
emendaturik –kontuan hartu gabe Sektorizatu gabeko Zoru Urbanizagarrietan dauden 30 ha-tik 
gorako azalera– eta 7.100 etxebizitza berri okupaturik, hori hondakinen bolumen handiagoa 
sortuko da. Kontuan eduki behar da sortuko den hondakinen hazkundea pixkana-pixkana 
gertatuko dela HAPNaren muga-epean, izan ere, Irungo biztanleriak egungo hazkunde-tasari 
eutsiko diola aurreikusten da (% 0,74ko tasa urtean); hala balitz 69.599 biztanle izango lituzke 
Irunek 2030ean, 2010ean 61.273 biztanle zituenean.  
 
Gaur egun 700 kg inguru sortzen ditu Irungo biztanle bakoitzak hiri hondakinetan. Hondakin 
horien artean daude etxe partikularretan sortzen direnak (% 65), arriskutsuak ez direnak eta 
beren izaera eta osagaiengatik etxeetan sortzen direnen parekoak direnak jarduera 
ekonomikoetatik etorriak izan arren. Aurreikusitako biztanleriaren hazkundeak beste 6.000 tona 
inguru gehiago eragingo lituzke urtean eta hiri hondakinetan. Hondakinen hazkunde hau 
printzipioz bere gain hartuko du, orain arte bezala, Txingudiko Zerbitzuakek; erakunde honek 
garatzen ditu egun hondakinak prebenitzeko programak, birziklatzea sustatzekoak eta beste 
batzuk. 2008. urtean hiri hondakinen % 32,92 birziklatzen zen, eta 2010ean gai organikoak gaika 
biltzeko zerbitzua eskaintzen hasi zen (5. edukiontzia).  
 
Obra aldian gertatuko diren hondakinen sorreraren eragina larria dela irizten da, baina apala izan 
daiteke prebentziozko neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzen baldin badira (oreka lurren 
balantzean).  
 
Plan Nagusiaren mugan hiri hondakinetan eta hondakin arriskutsuetan gertatuko den emendioa 
Neurritsu mailarekin baloratzen da, baina Bateragarri mailara murriztu daiteke neurri 
zuzentzaileak aplikatuz gero. 
 

7.5.5.3. Airearen kutsadura 
 
Esparruetan egingo diren lanen ondorioz emendatu egingo dira airean igerian egongo diren 
solidoak, batez ere lur mugimenduak egiteko garaian. Gainera, makineriaren eta obrarako 
ibilgailuen joan-etorrien ondorioz emendatu egingo dira partikulen, metal astunen, NOx, CO, HC 
eta beste batzuen inmisio-mailak. 
 
Kontuan izanik eragin hau handiagoa izango dela lur mugimendu handiak gertatuko diren 
esparruetan, aipagarri dira Geltoki Ingurua, Txenperenea, Matxalagain, Blaia eta Hegoaldeko 
Ingurabidea-Lotunea esparruak, Irungo hiri sarearen baitan garatuko direlako eta, ondorioz, 
biztanle kopuru handiena duten esparruak direlako. Era berean, aipagarriak dira Araso 
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Iparraldearen Luzapena, Oiantzabaletaren Luzapena, Zabaleta eta Urdanibia – Zubieta 
esparruko eraginak, landa izaera handiagoko esparruetan garatuko badira ere.  
 
Neurri zuzentzaileak aplikaturik (makineriaren joan-etorrietarako bideak ureztaturik, lurrak 
garraiatzen dituzten kamioien atoiak estalirik, makineria egoera onean edukirik,...) kontrolpean 
eduki eta gutxienera eraman daitekeen eragina da. Gainera kontuan eduki behar da lakan 
pixkana-pixkana eramango direla burura, esparru bakoitzean gertuen bizi den populazioari 
eraginez. Horregatik guztiagatik, neurritsutzat kalifikatzen da eragina, nahiz eta neurri 
zuzentzaileak aplikaturik eragin bateragarri bihur daitekeen. 
 
Garatutako azalera berrietan xede horretan egokituko den industria motaren ustiapen aldian 
emendatu egingo da a priori ezin zehazta daitekeen airearen kutsadura. Hala eta guztiz ere, 
zalantzarik ez dago industria instalazio berriek gai honen inguruan indarrean dagoen legeriak 
xedatzen dituenak beteko dituztela. 
 

7.5.5.4. Uren kutsadura 
 
Obra aldian murriztu egin daiteke azaleko ibai eta erreken eta zorupeko uren kalitatea, gehitu 
egingo baitira solidoak igerian eta bila gabeko isuriak gertatuko baitira (olioak, karburanteak, 
etab). 
  
Ondoko taula honetan adierazten dira planak proposatu eta uren kalitatean halako eragina izan 
dezaketen garapenak, azaleko ibai eta erreketatik hurbil daudelako. 
 

Proposatutako 
esparrua Esparruaren izena Erreka/Ibaia Maila Errekaren 

kokalekua lursailean 
1.1.11 Oiantzabaletaren 

luzapena Zokueta - Loiola 0 Ipar mugan 

2.1.05 Urdanibia Zubieta Jaitzubia 1 
Hego-
mendebaldeko 
muturrean 

2.1.07 Jaizkibel Bizilekua Amezti 0 Mendebaldeko 
muturrean 

4.2.05 Santiago Urtizberea Mendelu 0 Esparruaren ipar-
mendebaldean 

5.3.13 Korrokoitz Ekialdeko 
muturrean 

5.3.14 Papinea 
Dunboako kanala 0 Ekialdeko 

muturrean 
6.2.09 

Hegoaldeko 
Ingurabidea eta 
Lotura 

Ipar-ekialdetik 
zeharkatzen du 

7.2.08 Matxalagain Mendebaldeko 
muturrean 

4.2.05 Santiago Urtizberea 

Ibarrola/Dunboako 
kanala 0 

Zeharkatzen du 
8.1.02 Azken Portu Bidasoa 6 Ipar mugan 
8.2.05 Blaia Artia 0 Zeharkatzen du 
9.1.01 Urune Malkorre 0 Zeharkatzen du 
9.1.01 Epele Malkorreren adarra 0 Mendebaldeko 

muturrean 
 
Honako hauek dira, beren muntagatik, uren kalitatean eragin handiena sorraraz dezaketen esku 
hartzeak: 
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• Hegoaldeko Ingurabidea – Lotura eta Matxalagain (Hegoaldeko Ingurabidearekin lotzeko 

biribilgunea), Olaberria errekan/Dunboako kanalean. 
• Santiago Urtizberea Dunboako kanalean eta Mendeluko errekan. 
• Blaia Artia errekan 

 
Kontuan eduki behar da taulan adierazitako erreken uren kalitatearen gaineko eraginak zuzeneko 
ondorioak izan ditzakeela Bidasoa ibaiaren eta Jaitzubia errekaren uren kalitatean, eta beraz, 
ondorioak izan ditzakeela Txingudi – Bidasoako KBEaren kalitatearen egoeran. Horregatik, hain 
zuzen ere, guztiz garrantzitsua da  eragin hau gutxienera eramatea edo/eta saihestea neurri 
zuzentzaileak aplikaturik, esate baterako, igerian dauden solidoen karga handia duten urak 
bereizirik gero dekantazio sistemen bidez tratatuak izateko, bila gabeko isuriak bilduz, 
makineriarentzako parkea irazgaitz bihurtuz, materialak eta isurkari hondakin arriskutsuak haiek 
edukitzeko kubetetan egokiro biltegiratuz, etab.  
 
Horregatik guztiagatik, eraginaren maila neurritsua dela irizten da, baina bateragarria izan 
daiteke aipatutako neurri zuzentzaileak aplikatuz gero. 
 
Urbanizazio berriak ustiatzeko aldian, nola Jarduera Ekonomikoak, Bizilekuak edo hornidurak 
ustiatzeko aldian, saneamendu sistemara bilduko dira hondakin ur guztiak, eta Atalerrekako 
HUAPan tratatuak izango dira. Hortaz ez da eragin negatiborik sortuko alor honetan. HAPNaren 
10. kapituluan, Zerbitzu azpiegituren sareak kapituluan, adierazten diren kalkuluen arabera, 
Atalerrekako HUAParen tratamendurako gaitasun gorenak 660 l/segundoko balioa iristen duenez 
(haren barnean hartu behar dira kontuan aurretratamendua eta tratamendu biologikoa), horrek 
esan nahi du planta horrek teorian tratamendurako duen gaitasunaren erdira ere ez dela iristen, 
egun bi udalerrietan (Irun eta Hondarribia) tratatzen den ur-bolumena, kontuan harturik halaber 
aldi berean aldameneko hiru udalerri lapurtarren efluentearen tratamendua. Egoera honen 
argitan garbi esan dezakegu ez dela etorkizunean ez dela arlo honetan hazkunde nabarmenik 
espero. Bi arrazoi aipatu behar dira esandakoaren alde: saneamendu bereiztaileen instalazio 
gero eta zabalagoari esker, euri-uren emana eragozten ari gara arazte sarean, eta uraren etxeko 
kontsumoan erakusten ari garen moderazioari esker, murrizten ari da ur erabilien emaria. Hortaz, 
tarte zabala eskaintzen du HUAParen gaitasunaren egoerak. Horregatik guztiagatik bateragarria 
da eragina. 
 
Zorupeko uren kutsadurari dagokionean, esan behar da Udal Barrutian ez dagoela akuiferoak 
kutsatuak izateko zaurgarritasun handiko edo oso handiko eremurik. Udalerriaren ipar erdialdeak 
oso zaurgarritasun txikia du, eta hegoaldeak, berriz, zaurgarritasun txikia. Horregatik guztiagatik, 
zorupeko uren kalitatearen murrizketa eragin ez esanguratsua dela esan behar dugu. 

7.5.6. HIRIKO INGURUMENAREN GAINEKO ERAGINA 
 
Obrak garatzen diren aldian hautsi egingo da lasaitasuna (zaratak, bibrazioak, hautsa, behin-
behineko desbideratzeak, ibilgailu astunen trafikoa...). Intentsitate ertain-handiko ondorioak izan 
litezke, eta ondoko bizileku aldeetan eragingo dute. Ondorioa arintzeko prebentziozko neurriak 
har litezke, ez ordea ondorioa guztiz desagerrarazteko modukoak. 
 

7.5.6.1. Kutsadura akustikoa eta bibrazioak sortzea 
 
Obrak egitean hondatu egingo da hiriko ingurumena hazi egingo delako kutsadura akustikoa eta 
bibrazioak sortuko direlako. Lur mugimendu handienetan, eraispen edo/eta eraikuntza bolumen 



199 

handieneko esku hartzeetan handiagoak izango dira kutsaduraren maila  eta bibrazioak. Duten 
neurriagatik aipagarri dira Geltoki Ingurua, Txenperenea, Matxalagain, Blaia, Santiago Urtizberea 
eta Hegoaldeko Ingurabidea-Lotunea esparruak, Irungo hiri sarearen baitan garatuko direlako 
eta, ondorioz, biztanle kopuru handiena duten esparruak direlako. Era berean, aipagarriak dira 
Araso Iparraldearen Luzapena, Oiantzabaletaren Luzapena, Zabaleta eta Urdanibia – Zubieta 
esparruko eraginak, irismen eta iraunaldi garrantzitsuarekin; baina hauetan eragozpenen eragina 
mugatuagoa izango da landa izaera handiagoko esparruetan garatuko direlako, askoz ere 
biztanle gutxiago biltzen duten eremuetan garatuko direlako. Handiak izanagatik ere, Kostorbe 
esparruko lanek ez dute eragin garrantzitsurik sorraraziko, populatuta dauden eraikin hurbilenak 
tarte ez txikira daudelako eta, kasu guztietan, komunikazio-bide garrantzitsuen beste aldera. 
 
Urdanibia – Zubieta esparrua urbanizatzeko eta eraikitzeko obra batzuk Eskualdeko Ospitalearen 
alboko espazioan garatuko dira, eta beraz, eragozpen garrantzitsuak aurreikusten dira hain 
zaurgarria den esparru hau eraikitzeko lanetan zehar. Era berean, eraginak nozituko ditu 
Plaiaundiko Bigarren Hezkuntzako Ikastegiak Santiago Urtizberea esparruan egingo diren 
obrekin eta Txingudiko Lehen eta Bigarren Hezkuntzako  Ikastegiak Urdanibia – Zubietako 
lanekin. Eragina aldi baterakoa izango bada ere, luze samar joko duela aurreikusten da (batez 
ere Urdanibia – Zubieta esparruan, hilabeteak eta baita urteak ere eman baititzakete lanean), eta 
aukera gutxi daudela egiazki eraginkorrak izango diren neurriak ezartzeko.  
 
Ustiapen aldian aipagarria da eragin positiboa ibilgailu astunen trafikoa AP-8 autopistan barrena 
bideratuko delako eta hiri barneko trafiko orokorra ere murriztu egingo delako AP-8 
autopistarekin lotzeko aurreikusitako hiru lotune berriei (Katean, erdialdean eta N-121 
errepidean) eta hegoaldeko Ingurabideari esker. Bestalde, estalitako geltokiaren plangintzak 
aukera emango du zarata arintzeko Geltoki Ingurua esparruan zorupetik bideratuko den atalean 
bederen. 
 
Hala eta guztiz ere, kontuan eduki behar da aurreikusitako garapen batzuk irismen handiko hiru 
iturriren eraginpeko eremutan daudela: GI-636 errepidea, AP-8 autopista eta ADIF-RENFEren 
linea; horiei Euskotrenen linea eta munta apalagoko beste bide batzuk gehitu behar zaizkie.  
 
GI-636 errepidearen eta ADIFen linearen zaraten mapa estrategikoen zirriborroetatik 
ondorioztatzen diren datuen arabera, industria edo hirugarren sektoreko jardueretarako eremu 
akustikoei begira finkatutako zarataren kalitatearen mugak gainditu ditzakete Araso Iparraldearen 
Luzapena, Zaldunborda, Oiantzabaletaren Luzapena eta Zabaleta esparruetako azaleren zati 
batzuek. Hala dagokionean, nahitaezko xehetasun azterketak egin beharko dira eta 6. atalean 
adierazitako babes neurriak edo neurri zuzentzaileak aplikatuko dira. 
 
Katea Erdialdea eta Geltoki Ingurua esparruetan, ADIF eta Euskotrenen burdinbideen gainean, 
baldintza akustikoak txarrak izango dira segur asko, eta oso litekeena da legez ezarririko kalitate 
akustikoaren helburuak ez betetzea: izan ere, Katea Erdialdea ia osoa eta Geltoki Ingurua 
esparruaren zati bat aipatu burdinbidearen eraginpeko eremuaren baitan daude zaratei buruzko 
mapa estrategikoaren zirriborroaren arabera. Geroagoko azterketek erabaki beharko lukete 
bizileku edo irakaskuntza erabilerei emandako lursailek betetzen ote duten ala ez indarrean 
dagoen legeriak finkatutako kalitate helburuak.  
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Obra aldian zehar kutsadura akustikoak eta bibrazioek eragingo duten inpaktua apala izango 
dela ondorioztatzen da; neurri zuzentzaileak aplikatuta ere apala izango da eragina, neurri horiek 
ez baitira oso eraginkorrak izango. 
 
Ustiapen aldian hobetu egingo da GI-636 errepidearen inguruan egokitutako esparru guztien 
egoera, trafiko astuna AP-8 autopistan barrena bideratuko delako eta aipatu errepideari hiri 
izaera emango zaiolako. Gainera hobetu egingo da trafikoak Irungo hiriaren erdialdean eragiten 
duen kutsadura akustikoaren egoera Hegoaldeko Ingurabidearen eta AP-8 autopistarekiko 
lotuneei esker. Hala eta guztiz ere, proposatutako esparru batzuek AP-8 autopistak eta ADIF-
RENFEren burdinbideek eragiten duten zarata nozitzen jarraituko dute, eta beraz, azterketa 
akustikoak jaso beharko ditu garapenerako plangintzak indarrean dagoen legerian finkatutako 
helburuak bermatu ahal izateko. Eragina, oro har, apaltzat jotzen da, baina bateragarria izan 
daiteke neurri zuzentzaile egokiak aplikatzen badira (pantaila akustikoak, etxebizitzen 
isolamendua, etab), indarrean den legerian xedatutakoak bete behar baitira. 
 

7.5.6.2. Hautsa sortzea. 
 
5.4.5.3. atalean, Airearen kutsadura ATALEAN, aztertu da airearen kutsadura. 
 

7.5.6.3. Trafiko motordunaren gaineko eragina 
 
Obra aldian zehar halako eraginak sor dakizkioke Udal Barrutiko trafiko motordunari, batez ere 
Hegoaldeko Ingurabidea – Lotunea, Santiago Urtizberea eta Irungo komunikazio bide nagusien 
inguruetan garatuko diren beste esparru batzuetan. Eragina zaila da ebaluatzen planaren 
garapenaren aldi honetan. 
 
Ustiapen aldian hobetu egingo da GI-636 errepidearen inguruan egokitutako esparru guztien 
egoera, trafiko astuna AP-8 autopistan barrena bideratuko delako eta aipatu errepideari hiri 
izaera emango zaiolako. Gainera, hobetu egingo da trafikoaren egoera Irungo hiriaren erdialdean 
Hegoaldeko Ingurabidea eta AP-8 autopistarekiko loturak eraiki eta gero. 
 

7.5.6.4. Mugikortasun intermodala hobetzea- Mugikortasuna – irisgarritasuna 
 
Irunen bost linea ditugu hiri garraiorako, horietako bat gauez, eta hiriarteko bi zerbitzu errepidez 
Hondarribia, Irun, Errenteria, Pasaia eta Donostia lotzen dituztenak. Badira, era berean, bi 
burdinbide linea ere, RENFErena (2 geltoki Irunen) eta Euskotrenena (5 geltoki) Lasarte/Oria - 
Hendaia. 
 
Proposatutako Bidegorri sareak egungo sareko atal guztiak lotzen ditu, aukera ematen du Irungo 
erdigunea alderik alde igarotzeko eta erdialdea auzoekin lotzeko komunikazio bide nagusietan 
barrena. Era berean, egungo eta aurreikusitako tren eta autobus geltokietara bizikletaz iristeko 
moduak aurreikusten dira. 
 
Irisgarritasun eta mugikortasun baldintza egokiak ditu hiriaren erdialdeak, eta gaitasun handiko 
garraio publikoen sistemetatik gertu dago. Gainera HAPNak geltoki intermodal baten eraikuntza 
proposatzen du, eta honek garraio publikoaren erabilera sustatuko du garraio pribatuaren 
kaltetan, eta hobetu egingo ditu Irungo komunikazio bideak. Katea aldeko trenbideetako 
geralekuak berrantolatzea proposatzen da, eta oinezkoentzako pasabide bat egitea, 
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burdinbideez beste aldera modu egokian iritsi ahal izateko. Azkenik, ibilgailuentzako disuasio-
aparkaleku bat egitea planteatzen da trenaren bidezko mugikortasuna sustatzeko. 
 
Une honetan Irungo hego-mendebaldean jarduera ekonomikoetarako bideratutako esparruek 
(Zabaleta, Zaldunborda, Araso Iparraldearen Luzapena eta Araso Sasikoburua) baldintza 
erregularrak dituzte irisgarritasunari dagokionez, baina ibilgailu pribatuaren mendeko izan 
daitezke batez ere Zabaleta esparruan, haren konfigurazioa berezia delako (muinoan) eta lotura 
eskasak dituelako batetik bestera mugitzeko modu iraunkorrenekin. Egia ere bada geltoki - 
geraleku berri bat aurreikusten dela Arason, eta horrek sustatu egingo duela gaitasun handiko 
garraio publiko honen erabilera.  
 
Kostorben Tokiko Sistemetako Espazio Libreen espazio berri bat proposatzen da, eta Tokiko 
Sistemako hornidurarako beste espazio bat, izaera publikokoa era berean, bere garaian kiroldegi 
berri bat eraikitzeko moduko nahikoa azalerarekin. Esparru honek irisgarritasun baldintza aski 
egokiak ditu, nahiz eta ADIF-RENFEren burdinbide lineak eta GI-636 errepideak hesi efektu 
garrantzitsua eragiten duten. Ibilgailu pribatuaren mende egoteko arriskua ez da txikia, besteak 
beste FICOBAko aparkalekuaren zati bat baliatuko delako, egun okupazio maila txikia baitu. 
HAPN honek proposatzen dituen esku hartzeek (erdialdeko tren geltokia berritzea, ehunka metro 
gutxi batzuetara egongo baita eta ia kota-alderik batere gabean) eta ondorengo faseetan 
proposatzen direnek (oinezkoentzako eremuak, garraio publikoa...) aukera emango dute 
etorkizuneko eraikinak baldintza egokiak edukitzea mugikortasun iraunkorrerako moduentzat.  
 
Matxalagaindik geltoki hurbilenetara gutxi gorabehera 500 metro daude (gutxi gorabehera 6 
minutu oinez). Txenperenea gertu samar dago geltoki intermodal berritik, eta hiriko autobus 
geltokiak ditu hurbil-hurbil. Blaiako garapenak mugikortasun baldintza kaskarragoak ditu, baina 
10 minutu ere ez dira behar oinez hurbilen dagoen autobus geltokiraino iristeko. Baldintza hauek 
hobetu egin litezke autobus linea berriak sorturik edo daudenei beste aukera batzuk emanez. 
Behobia aldean badute garraio publikoen sistemetara zuzenean iristeko sarbidea. (hiriko autobus 
linea maiztasun handiz).  
 
Irungo HAPNaren esku hartzeek, oro har, hiriko mugikortasuna eta Intermodalitatea hobetuko 
dituzte, eta beraz, positibotzat jotzen da eragina. 
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7.5.7. INGURUNE SOZIOEKONOMIKOA 
 

7.5.7.1. Nekazaritza eta abeltzaintzaren gaineko eragina. Nekazaritza ekoizpenaren galera 
 
EAEko Nekazaritza eta Basoak Antolatzeko LAPek Balio Estrategiko Handiko Nekazaritza eta 
Abeltzaintza eta Trantsiziozko Landa Eremuko Nekazaritza eta Abeltzaintza erabileretarako 
kategorizatutako lurzorua oinarri hartuta eta lurraldearen errealitateari egokitu ondoren, Plan 
Nagusian baliatutako eskala xeheagoak horretarako aukera eman baitu, kartografiatu egin dira 
Nekazaritza eta Abeltzaintzarako Landa Eremuaren eta Landazabalaren kategoriak (RAC) eta 
Balio Estrategiko Handiko Landa Eremua (RAVE) Lurzoru urbanizaezinean. Ondoko irudi 
honetan gain jarrita ageri dira Zoru urbanizaezinaren kategoriak, HAPNaren berrikuspenak 
proposaturiko esparruak eta EAEko Nekazaritza eta Basoak Antolatzeko LAParen araberako 
Balio Estrategiko Handiaren kategoria 
 

 19. Irudia. Lurzoru Urbanizaezinen kategoria, HAPNak proposatutako esparruak eta EAEko Nekazaritza eta 
Basoak antolatzeko LAPek Balio Estrategiko Handiko lurzoru gisa kategorizatutako lurzorua elkarren 

gainean egokituak. Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Kartografia. Ekolur. Geuk egina. 
 
Irudian ikus daitekeenez, EAEko Nekazaritza eta Basoak Antolatzeko  LAPek Balio Estrategiko 
Handiko (BEH) gisa bereiziriko zoru gehien-gehienak Balio Estrategiko Handiko Landa 
Eremuaren kategorian daude (RAVE). HAPNak proposatutako esparruekin bat egiten duten Balio 
Estrategiko Handiko zoruak konpentsatzeko, Jaizkibel Bizilekua esparruaren ipar-mendebaldera 
zabaltzen da RAVE aldea, LAParen araberako Balio Estrategiko Handiko eremuarekiko. Eta 
zabaldu egiten ere dira beste eremu batzuk, esate baterako Meakan eta Epele eta Urune 
ingurukoak, egungo erabileretara egokitu ahal izateko xedean.  
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Plaiaundi, Osinbiribil, Lastaola eta Hirukanalerekin bat egiten duten esparruak babes bereziko 
landa eremutzat hartuak dira Txingudi-Bidasoa KBEarekin bat egiten dutelako. 
 
Berrikuspenak, 16 urteko muga-epean, aurreikusten du urbanizaezin gisa sailkatutako 
lurzoruaren estatusa  100 ha baino azalera apur bat handiagoan aldatzea, edo gauza bera dena, 
aurreko plangintzarekin erkatuta % 3an baino gutxiagoan. Gainera, kontuan eduki behar da 
aldaketa hau autopistaren iparraldean oraindik libre zeuden lurzoruetan egin dela, betiere 
autopistaren hegoaldean egokitutako landa eremu osoa erabat errespetatuz. 
 
Txenperenea, Jaizkibel Bizilekua eta Santiago Urtizberea dira, hektarea 1 baino azalera 
txikiagokoak, Nekazaritza eta Abeltzaintza Balio Estrategiko Handiko Nekazaritza eta Basoak 
antolatzeko LAPean kategorizatutako lurzoruak dituzten esparruak, eta Hegoaldeko Ingurabidea, 
Matxalagain eta Blaia 1 eta 3 ha bitarteko okupazioa dutenak. Gainera kontuan hartu behar dira 
Urune, Epele eta Oiantzabaletaren Luzapena, Sektorizatu Gabeko Lurzoru Urbanizagarriak 
baitira eta guztira Sektorizazio Planak definitu beharreko 2,24 ha-ko azalera hartzen dutenak. 
 

Zoruaren kalifikazioa Azalera 
(ha) 

ZUSG: Sektorizazio Planak definitu 
beharrekoa 

2,24 
Sistema Orokorreko Espazio Libreak 0,87 
Bide Sistema Orokorra 4,83 
Bizilekuak 2,08 
Guztira 10,02 

18. Taula. Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Basoak antolatzeko LAPek Balio 
Estrategiko Handiko Lurzoru gisa kategorizatutako lurzoruaren azalera, proposatutako esparruek 

eta erabilerek ukitua. 
 
Nekazaritza eta Basoak antolatzeko LAPek Trantsiziozko Landa Eremu gisa kategorizatutako 
lurzoruak ukitzen dituzten esparruak dira Atalaia, Santiago Urtizberea, Ermita eta Ernautenea, 
hektarea 1eko okupaziora iristen ez direla eta Ipar Arasoren Luzapena, Urdanibia-Zubieta, 
Hegoaldeko Ingurubidea eta Araso Sasikoburua, hektarea 1 eta 10 hektarea bitarteko 
okupazioarekin eta Zabaleta, Matxalagain eta Blaia 109 eta 15 ha bitarteko okupazioarekin. 
Gainera kontuan eduki behar da Oiantzabaletaren Luzapena eta Urune Sektorizatu gabeko Zoru 
urbanizagarriak direla eta guztira 16,82 ha okupatzen dituztela, Sektorizazio Planean definitu 
beharrekoak. 
 
 

Zoruaren kalifikazioa Azalera 
(ha) 

ZUSG: Sektorizazio Planak definitu 
beharrekoa 

16,82 
Jarduera ekonomikoak 13,61 
Sistema Orokorreko Espazio Libreak 16,82 
Bide Sistema Orokorra 7,53 
Bizilekuak 7,73 
Zerbitzu azpiegiturak 0,22 
Guztira 61,67 

19. Taula. Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Basoak antolatzeko LAPakk Trantsiziozko 
Landa Eremu gisa kategorizatutako lurzoruaren azalera, proposatutako esparruek eta erabilerek 

ukitua. 
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Kontuan eduki behar da Hirigintza Arauen dokumentuaren . 5. 1. 1 – 3.  eta 4. artikuluetan eta 5. 
2. 3. 1 – 4. artikuluan oso-osorik jasotzen dela egun dauden abeltzaintza ustiapenei buruz 
indarrean dagoen arautegia (irailaren 22ko 515/12009 Dekretua, abeltzaintza ustiapenei 
dagozkien arau teknikoak, higiene eta osasun arauak eta ingurumen izaerakoak finkatzen 
dituena eta martxoaren 9ko 165/1999 Dekretua, EAEko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 
3/1998 Lege Nagusian aurreikusitako jarduteko baimena lortzetik salbuetsita dauden jardueren 
zerrenda finkatzen duena) eta abeltzaintza ustiapen berriei buruz indarrean dagoen arautegiaren 
erreferentzia (515/2009 Dekretua barne). Kasu bietan adierazten da ezinbestean bete beharreko 
baldintza. 
 
Urri dira zoru urbanizagarriko esparru berriek kaltetutako eta jardunean ari diren ustiapenak. Oso 
gutxi direla ikusirik, eta babes-maila desberdinak izateagatik, hain zuzen ere, udal barrutiaren 
barnean Plan Nagusiak ukituko ez dituen gainerakoekin alderatuta proportzioan, eta kontuan 
izanik lur asko gutxiegi ustiatuta daudela, ukituta geratuko liratekeen nekazaritza eta abeltzaintza 
jarduera urri horiek eramateko kategoriaren barnean, eraginaren ondorioa neurritsua dela irizten 
da. Ezinezkoak dira neurri zuzentzaileak, bai ordea konpentsaziozko neurriak, esate baterako, 
Nekazaritza eta basoak antolatzeko LAParen araberako Balio Estrategiko Handiko kategorian 
jasotzen ez ziren eremu batzuk babesturik Balio Estrategiko Handiko Landa Eremu gisa (Meaka, 
Epele-Urune ingurua eta Jaizkibel Bizilekuaren mendebaldea). Hauek konpentsatu egingo 
lituzkete hegoaldeko Ingurabidea –Lotunea, Oiantzabaletaren Luzapena, Blaia eta Matxalagain 
esparruek okupatutako Balio Estrategiko Handiko azalerak. Obra aldian zehar gertatuko den 
eragina da, ustiapen aldian zehar ere mantenduko dena. 
 

7.5.7.2. Aisiarako aukera gehiago 
 
Kostorben Tokiko Sistemetako Espazio Libreen espazio berri bat eskainiko da, eta Tokiko 
Sistemako hornidurarako beste espazio bat, izaera publikokoa era berean, bere garaian kiroldegi 
berri bat eraikitzeko moduko nahikoa azalerarekin. Horrek hobekuntza nabaria ekarriko dio 
Irungo kultura eta aisialdirako eskaintzari. Geltoki Inguruaren birmoldaketari esker 
“zerbitzuetarako zentro” berri batez hornituko da hiria; zentro horrek hornidura ekipamendu 
batzuei egingo die leku kultura eta aisialdirako eskaintza emendatu ahal izateko. 
 
Proposatutako Bidegorrien sarea ere hobekuntzatzat har daiteke aisiarako eskaintzan. 
 
Proposatutako esparruetan, orotara, 54,6 ha biltzen dira Sistema orokorreko Espazio Libreetara. 
Horien artean aipagarri Geltoki Ingurua esparrua, ia 4 ha izango baititu espazio libreetan, 
Txenperenea, 1,7 ha-rekin, Blaia, 8 ha baino pixka bat gehiagorekin eta Matxalagain, 9,1 ha-
rekin. Horiek izango dira, Osinbiribilekin batean (9,6 ha) Irungo aisialdirako berdegune nagusiak. 
Hori guztia kontuan hartu gabe Lurzoru Urbanizaezinak aisiarako eskaintzen duen aukera (Aiako 
Harria, Txingudi – Plaiaundi, Ibarrola errekari buruzko Plan Berezia eta Olaberria haraneko – 
Mokozorrotzeko Plan Berezia), dokumentu honen 5.4. atalean positiboki baloratua izan dena. 
 
Irungo HAPNaren esku hartzeek, oro har, aisiarako aukerak hobetuko dituzte, eta beraz, 
positibotzat jotzen da eragina. 
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7.5.7.3. Etxebizitza eskaeraren aurreko asetasuna 
 
LAGetan finkatutako irizpideen arabera kuantifikatu da Irungo Udal Barrutiko etxebizitzen premia. 
Irizpide horien arabera, gehienez ere 9.202 etxebizitza berri eraiki daitezke. Gainera, Planaren 
iraunaldiko (2014-2022) beharrei erantzuteko moduko gutxieneko etxebizitza kopurua 
bermatzeko moduan kalkulatu da egoitzetarako lurzorua. HAPNak 7.100 etxebizitza berri 
beharko direla kalkulatzen du, hots, LAGek aurreikusitako gehienezko kopuruaren % 86, eta 
horiei hutsik dauden 485 gehitu beharko litzaizkieke, guztira 7.585 etxebizitza izateko, LAGek 
aurreikusitako gehienezko kopuruaren % 82 alegia.  
 
Bizileku garapen handienak Geltoki Ingurua, Txenperenea, Matxalagain eta Blaia esparruetan 
gertatuko dira, baina garrantzitsuak dira, era berean, Gazteluberri, Lastaola Postetxea eta 
Mendibe esparruetan izango direnak, Behobia aldean. 
 
Aurreikusitako etxebizitzen guztizko kopuruak asebeteko luke ustez biztanleriak ezagutuko duen 
hazkunderen ondorioz aurreikusten diren etxebizitza eskaerak, eta beraz positibotzat jotzen da 
eragina. Hala eta guztiz ere, kontuan eduki behar da esparru batzuetan etxebizitza eraikin jakin 
batzuen eraispena planteatzen dela, eta etxe horietako biztanleei beste bizileku bat eman 
beharko zaiela. Beste bizileku bat emate horiek eragin negatiboa sorraraziko dute aldi batez, 
eragozpenak sor dakizkieke etxebizitza hauetako biztanleei (aldi baterako bada ere beste 
bizileku batera aldatu beharra....). Eragin hau ez da baloratu kuantifikatzen zaila den osagai 
pertsonala duelako. 
 

7.5.7.4. Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren eskaeraren aurreko asetasuna. 
 
Kontuan eduki behar da, Irungo plan nagusiaren berrikuspena hasi zen unean, 1999ko Plan 
Nagusian jaso ziren ekoizpen jardueretarako lurzoru esparru gehienak ia erabat garaturik 
zeudela, Plan horretan aurreikusitakoaren arabera urbanizatu eta prestaturiko ia lurzoru guztia 
okupatua egonik. 
Une zehatz hauetan, krisi ekonomikoaren eraginez, jarduera ekonomikoetarako zoruaren eskaria 
moteldu bada ere, gauden une honetakotzat hartu beharra dago egoera hori Plan Nagusiaren 
aurreikuspenetatik, areago Irun lehen mailako kokaleku estrategikoan dagoenean, ekonomia 
jardueretarako lokalen eskaria aski egonkorrari eutsi baitzaio azken urteotan.  
 
Halatan, guztiz berresten dugu hasierako Helburuaren balioa, zera diogu alegia, ezinbestekoa 
dela betiere Planaren Berrikuspenak leku berriak eskaintzea, ekonomia, produkzio eta hirugarren 
sektoreko jardueretarako finkamenduen kokalekua bermatuko duen erosotasun hori 
ziurtatzearren. Horrela jokatuta bermatu ahal izango da, Plan Nagusiak indarrean iraungo duen 
epe guztian, udalerriko jarduera ekonomikoaren garapen normala eta, beraz, bertako lan 
eskaintza, leku berriak eskainiz, ingurumen balioen zaintzak ezinbestez eskatzen duen 
bateragarritasunaren bidetik jorik betiere. 
 
HAPNak aintzat hartu du erdiko eremu batzuetan hiri sarearen suspertzea eta homogeneizazioa 
osatzea komeni dela, eta horretarako, leku ezegokietan dauden industria ezarpenak birkokatu 
beharko dira eta udalerriaren barnean aukerak eman beharko dira, abantailak eskaintzen 
dituzten aukerak, besteak beste, sare nagusietarako sarbide errazagoak izateagatik eta egoitza 
erabilerekin batera egoteak eragiten dituen ondorioak baztertzeagatik. 
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Plan Nagusiaren berrikuspenak kontuan ditu Merkataritza Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana 
eta Irungo Udalak, Industria, Merkataritza eta Turismo sailaren laguntzaz eta Mugan Merkatarien 
Elkartearen parte hartzearekin prestaturiko Merkataritza Suspertzeko Plan Berezia, hain zuzen 
ere. Plan horrek sektorearen modernizazioa sustatzea eta haren garapenean laguntzea du xede, 
hirigintza mailako eta merkataritza egiturako jarduera batzuen bidez. 
 
Jarduera ekonomikoen erabilerarako lurzorua oso-osorik dago AP-8 autopistaren iparraldean, 
guztira 70,4 ha hartzen ditu, eta horietatik 41,6 ha eraikigarriak izango dira. Aipagarria da 
erabilera honetarako eskuragarria dagoen zorua Zabaleta, Araso Iparraldearen Luzapena, 
Oiantzabaletaren Luzapena, Zaldunborda, Urdanibia – Zubieta, Geltoki Ingurua eta Araso – 
Sasikoburua esparruetan. Gainera, kontuan eduki behar da Sektorizatu gabeko Lurzoru 
urbanizaezina, guztira 31 ha, gisa horretan jasoa jarduera ekonomikoetarako eskuragarri dagoen 
azalera gaurko krisi egoerari egokitzeko; modu horretan erraztu egingo da unean uneko aukerei 
erantzun ahal izatea, eta erraztu egingo da, era berean, hazkundea jarduera ekonomikoetarako 
beste esparru batzuetan, sektorizatutako zoru urbanizagarri gisa proposatutakoetan, gertatzea. 
 
Ekonomia eta hirugarren sektoreko jardueretako erabileretarako sailkaturiko zoruak errentagarri 
modu eraginkorragoan bilakatzearren, berriro doitu da proposaturiko eremu berrien gaitasuna, 
alderdi teknikotik eta ingurumenaren ikuspegitik horrela joka zitekeen kasu guztietan. Aztertu ere 
da une oro populatuta zeuden eta landa izaerako betiko baserriaren ezaugarriak zituzten landa 
eremuko eraikin batzuei eustea, esparruaren bideragarritasuna eragozten ez bazuten. Aitzitik, 
antolamendutik kanpora utzi dira aurreikusitako garapen berriarekin benetan bateraezinak diren 
egungo eraikin batzuk. Kaleratzeek eta baserri batzuen eraispenek eragindako ondorioa diruz 
konpentsatuko da, eta beraz ez dira aintzat hartzen eragina baloratzeko garaian. 
 
Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren proposamenak asebeteko du ustez biztanleriak biziko 
duen hazkundea oinarri hartuta aurreikusitako eskaera, eta beraz, positibotzat jotzen da eragina. 
 

7.5.8. ARRISKUAK 
 

7.5.8.1. Arrisku geologikoak 
 
Udalerriko iparraldeko erdialdeak, hirigintza garapenak burutuko diren aldeak, baldintza 
geotekniko egokiak ditu Eusko Jaurlaritzak egindako kartografia tematikoan (Geoeuskadi) 
jasotako datuen arabera. Halaz ere, paduretatik eta ibai-ibilguetatik hurbilen dauden eremuek 
baldintza “ezegokiak” edo oso “ezegokiak” dituzte putzuz beteak egoteagatik, sostengu-asentu 
ahalmenagatik eta uholde arriskuagatik.  
 
Esparruak garatzeko beharrezkoak diren azterketa geoteknikoek erabakiko dute burura eraman 
beharreko lur mugimenduek mazela ezegonkor bihurtzeko fenomenoak eragin ditzaketen ala ez. 
Arriskua nabaria balitz, zeharkako eraginak nozituko lituzkete ingurune naturaleko beste aldagai 
batzuek, emendatu egingo lirateke solidoak igerian azaleko ibai eta erreketan, zoruak galduko 
lirateke eta aldaketak gertatuko lirateke topografian bezala paisaian. 
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Printzipioz txikia da arriskua, batez ere kontuan badugu alde hauek garatzeko proiektuekin 
batean arrisku hau saihesteko beharrezkoak diren neurriak finkatuko dituzten azterketa 
geoteknikoak aurkeztu behar direla. Horregatik guztiagatik bateragarritzat jotzen da eragina. 
 

7.5.8.2. Uholdeak izateko arriskua 
 
Plan Nagusiak egungo GI-636 errepidea bitan banatzea proposatzen du Zubimusuko eta 
Osinbiribileko biribilguneen arteko tartean, egungo plataforma zabalduz eta ibilgailu astunen 
trafikoa AP-8 errepiderantz bideratuz (Santiago Urtizberea 4.2.05). Oro har urpean geratu 
litezkeen eremuetatik kanpora egokitzen da atal honetan egungo bide ardatza. Leku jakin 
batzuetan, egungo bidea 10 urtera berriro ere urpean geratu litezkeen eremuetan sartzen da, 
Zubimusuko biribilgunearen inguruetan, Plaiaundiko biribilgunean, Dunboako kanalaren 
inguruetan, eta bidearen zabalpena 100 eta 500 urtean uholdeak errepikatzeko arriskua duten 
eremuetan sartuko litzateke. Osinbiribil aldean 500 urtean uholdeak errepikatzeko arriskua duen 
eremuan sartzen da esparrua. Nolanahi ere, Plan Nagusiak egun badagoen azpiegitura bat 
hobetzeko esku hartzeak proposatzen dituenez, behin-behinean Onartzeko dokumentuan 
Iparraldeko saihesbideari begira proposatutako esku hartzeak uholde-arriskua emendatuko ez 
duela ulertzen da.  
 

Osinbiribil eta N-121 errepidearen arteko GI-636 errepideari begira azkenik onartutako soluzioa 
GI-636 errepidearen egungo trazadurari eustean eta hura hobetzean datza, Osinbiribil eta 
Behobia arteko tarteari hiri bide izaera emanik eta trafiko astuna AP-8 errepidera desbideraturik. 
Beraz, esku hartzeak ez du uholde-arriskua emendatzeko aukerarik ematen.. 
 

Hiriaren erdialdetik hurbil, Osinbiribil esparruan, parke handi bat egitea proposatzen du Plan 
Nagusiak. Ia azalera osoa biltzen da 500 urtean uholdeak errepikatzeko arriskua duen 
eremuaren baitara. Kasu honetan onartu egiten da alde hau urpean geratzeko arriskua, arrisku 
horrekin bateragarria den erabilera delako. 
 
10, 100 eta 500 urtean uholde-arriskuak izateko eremuetan dagoen Azken Portu esparruari 
dagokionez, kirol ekipamendua handitzeko aukera aurreikusten da, eta Bidasoa ibaiaren 
bazterreko gainerako eremua espazio libre izatea, Thalamas Labandibar kalean dauden 
eraikinak, gehien-gehienak lur jotzeko egoeran daudenak, eraitsirik. Hortaz, uholde-arriskuarekin 
bateragarria litzateke ibaiaren bazterreko erabilera berria. 
 

Zubieta – Urdanibia esparruaren zati bat errepika-denbora ezberdinetan (10,100 eta 500 urte) 
urpean geratu litezkeen eremuen barnean dago. Irungo udal barrutiaren baitara biltzen den 
jarduera esparruaren azalerari dagokionez, 10 urtetan berriro ere urpean geratu litekeen 
orbanaren eraginpean dago esparruaren mendebaldeko muturra.  Zehazkiago, kalifikazio 
globalaren arabera, arrisku honen eraginpeko eremua bat dator ekipamendu komunitario, 
espazio libre eta ekonomi jardueren erabilerarako eremuen zati batekin. Hala eta guztiz ere, 
behin-behineko Onarpenerako dokumentuak ez du esparru honetan aurreikusitako hirigintza 
garapenen antolamendu xehea proposatzen, Irun eta Hondarribiaren arteko bateragarritasun 
planean eta dagokion Plan Partzialean edo, hala behar badu, Antolamendu Xehearen 
Bateragarritasun Planean zehaztuko baita hura. Kasu honetan, esparruaren azaleraren zati bat 
urpean gera litezkeen eremuek hartzen badute ere, esparruaren barruko antolamenduaren 
araberakoak izango dira aurreikusitako garapenaren koherentzia eta bateragarritasuna.  
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Plan Nagusiak Blaia esparruan proposatutako bizileku garapen berriak Aldabe errekaren uholde-
eremuetatik kanpora daude. Hala eta guztiz ere, 10 eta 100 urtean uholdeak errepikatzeko 
arriskuan geratu liteke esparruaren hego-mendebaldeko muturra; zehazkiago, biribilgune berri 
bat aurreikusten du Plan Nagusiak esparru honetan, Hegoaldeko Ingurabideari begira 
proposatutako trazaduraren barruan, 10 urteko errepika-denborarekin urpean geratu litekeen 
eremuan.  
 

Lastaola Postetxea, Pausu eta Mendipe esparruetan aurreikusitako garapenak 100 urtera 
uholde-arriskuak izateko eremuan egokituko lirateke. Urpean geratzeko arriskua esparru 
honetako antolamendu xehea garatu ahala baloratuko da, hirigintza espedientea tramitatzeko 
geroagoko faseetan. Garapenerako plangintzaren (Hiri Antolamendurako Plan Berezia) esku 
uzten du Plan Nagusiak antolamendu xehearen zehaztapena. 
 

Korrokoitz eta Papinea esparruak oso-osorik daude 100 urtera uholde-arriskua izan dezakeen 
eremuan, eta Papinea esparruaren iparraldeko muga 10 urtera urpean gera litekeen aldera 
biltzen da.  
 
Horregatik guztiagatik,  garapenerako plangintzak edo, hala dagokionean, uholde-arriskuak 
kudeatzeko planek uholdeak saihesteko neurri egokiak ezartzen ez dituzten artean, Lastaola 
Postetxea, Pausu, Mendipe, Korrokoitz eta Papinea esparruek uholdeak izateko arriskuan egon 
daitezke. Horrexegatik jotzen da eragin larritzat, nahiz eta neurri zuzentzaileak aplikaturik eragin 
neurritsu edo bateragarri bihurtu litekeen. 
 

7.5.8.3. Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak 
 
Ondoko taulan adierazten dira HAPNak proposatu eta “EAEko lurzoruan jarduera kutsagarria 
izan ditzaketen kokalekuen Zerrendaren” arabera Kutsatuta egon Daitezkeen Lurzoruekin bat 
datozen esparruak (Geoeuskadin dago zirriborroa eskuragarri, azken eguneraketa 2013ko 
maiatzekoa), kaltetutako zoruaren azalera eta esparruarekin bat egiten duen azalera. 
 

ZERRENDAN 
JASOTAKO 

LURSAILAREN 
KODEA  

ZERRENDAN JASOTAKO LURSAILAREN 
IZENA  

ZERRENDAN 
JASOTAKO 

LURSAILAREN 
AZALERA (m2) 

ESPARRUAREN 
KODEA 
HAPNan 

ESPARRUAREN 
IZENA HAPNan 

KDLekin BAT 
DATORREN 
ESPARRUKO 
AZALERA  (m2) 

20045-00120 Renfe-Plaiaundi      12.386,06    4.2.07 KOSTORBE 7.891,61    
20045-00310 TALLERES AUTO ELECTRIC            106,64    2,07    
20045-00120 Renfe-Plaiaundi      12.386,06    

4.2.05 
SANTIAGO 
URTIZBEREA 
 4.494,44    

20045-00132 Juan Tellechea-Behobia            170,04    162,64    
20045-00131 Espino Lacabe, José Manuel-Azkenportu            298,97    298,97    
20045-00136 “Isla de los Faisanes” zementu fabrika         4.578,85    

8.3.04 LASTAOLA 
POSTETXEA 

3.650,92    
20045-00133 Behobia, S.L. gasolindegia         1.848,28    8.3.12 PAUSU 86,91    
20045-00133 Behobia, S.L. gasolindegia         1.848,28    8.3.05 MENDIPE 1.711,88    
20045-00130 Bertiz-Azkenportu         3.924,76    8.1.02 AZKEN PORTU 3.719,45    
20045-00109 Anakako CAF      57.555,66    0.2.01 GELTOKI INGURUA 57.459,44    
20045-00302 TALLER PEREZ            247,33    5.3.14 PAPINEA 0,29    
20045-00126 Palmera      54.397,28    7.2.08 MATXALAGAIN 1.012,68    
20045-00123 Eliceo, Frois eta Cía-Arbes            942,22    7.2.05 ERMITA 912,74    
20045-00061 La Bacaladera, S.A.-Eskortza      14.647,46    2.201,51    
20045-00056 Luso Española Porcelanas, S.A.-Ventas      31.558,90    1.2.13 KATEA ERDIALDEA 3.892,19    

20045-00138 Otegui-González zabortegia         9.938,80    1.1.10 
ARASO 
IPARRALDEAREN 
LUZAPENA 9.938,80    
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20045-00168 Gaztelumendi Arrillaga, Pedro-Olaberria      10.690,36    9.1.01 URUNE 204,83    
 
Aurreikusitako garapenek bete egingo dituzte gai honen inguruan indarrean diren legerietan 
xedatutakoak (lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legea), 
eta kasu bakoitzean erabakiko da zein den lurzoruak egokiro kudeatzeko bidea, gainerako 
lurzoruaren kalitatea aurreikusitako erabilerarako egokia dela bermatuko delarik. 
 

7.5.8.4. Arrisku teknologikoak  
 
GI-636 errepidea arriskuko azpiegitura da merkantzia arriskutsuak garraiatzen direlako hartan 
barrena, baina txikia da arriskua. Hala eta guztiz ere, kontuan eduki behar da hiri izaerako bide 
bihurtuz gero, ibilgailu astunen trafikoa AP-8 autopistarantz bideratuz, eta autopista hiru erreitara 
zabalduz, eragina positiboa dela, arriskua nabarmen urruntzen baita Txingudi-Bidasoa KBEtik 
(ES2120018) eta Txingudiko HBBEtik (ES0000243) eta RAMSAR Hezegunetik. Honenbestez 
aukera handiagoak daude kutsadura gisa honetako arriskuen aurrean hain zaurgarriak diren 
eremu hauetara iritsi baino lehen esku hartzeko. Era berean, murriztu egingo da arriskua haren 
ardatzean egokitzen diren esparruetan (Azken Portu, Lastaola Postetxea, Pausu, Mendipe eta 
Gaztelu). 
 

Araso Iparraldearen Luzapena, Zaldunborda, Zabaleta eta Oiantzabaletaren Luzapena 
esparruetako azaleraren parterik handiena arrisku handiko (AP-8 autopista), arrisku ertaineko 
(GI-636 errepidea) eta arrisku txikiko (ADIF-RENFEren burdinbidea) hiru azpiegituratatik 600 m-
ko zerrendan dago, substantzia arriskutsuak garraiatzen baitira aipatu azpiegituretan barrena.  
 

Hiriguneko esparruak arrisku txikiko azpiegitura baten (ADIF-RENFEren burdinbidea) 600 m-ko 
eragin-zerrendan sartzen dira, substantzia arriskutsuak garraiatzen baitira azpiegitura horretan 
barrena. 
 

Txenperenea, Matxalagain eta Blaia AP-8 autopistaren al bietako 600 m-ko zerrendan biltzen 
dira; arrisku handiko azpiegitura da  merkantzia arriskutsuak garraiatzen direlako azpiegitura 
horretan barrena.  
 

AP-8 autopista hiru erreitara zabaldurik arindu egingo da trafikoa, eta ondorioz murriztu egingo 
da istripuak izateko arriskua. Gainera, trafiko astuna GI-636 errepidetik AP-8 autopistarantz 
bideratuz, arriskua murriztu egingo da eta horrexegatik jotzen da eragin hau positibotzat. 
 

7.5.9. MUGAZ GAINDIKO ONDORIOAK  
 
Irungo Plan Nagusiaren garapenak ez du ondorio esanguratsurik eragingo auzoko udalerrietan. 
Baina uren kalitatea aldatzen bada, Jaitzubia errekaren edo Bidasoako ibaiaren (Frantziarekiko 
mugan) uren kalitatea aldatzen bada, horrek ondorioa izan dezake Hondarribiko udalerrian eta 
Hendaiakoan (Frantzia). Hala eta guztiz ere, inpaktu hau gutxienera eramateko eta baita 
saihesteko ere proposatutako neurri zuzentzaileei esker bateragarria izango da eragina. 
 

Ustiapen aldiko airearen kutsadurari dagokionez, garatutako azalera berrietan xede horretan 
egokituko den industria motak emendatu egingo da a priori ezin zehazta daitekeen airearen 
kutsadura, eta horrek eragina izan dezake auzoko udalerrietan (Hondarribia, Irun, Oiartzun eta 
Hendaia). Hala eta guztiz ere, zalantzarik ez dago industria instalazio berriek gai honen inguruan 
indarrean dagoen legeriak xedatzen dituenak beteko dituztela. 
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20. Taula. Hiri zoru eta zoru urbanizagarrien gaineko eragin mota. * Ez dago haren munta zehazterik  +  Eragin positiboa 

  ERAGIN MOTA OBRETAN USTIATZEAN 
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Ibai ibilguen gaineko eragina  X X   X X    X   X X  X La Ne - - 
Eragina landaredian  X X   X X    X   X X  X La Ne - - 
Eragina garrantzizko habitatetan  X X   X X    X   X X  X Ne Ne - - 
Intereseko faunaren gaineko eragina  X  X X  X    X  X  X  X Ne Ba - - Baliabide naturalistikoak 
Konektibitate ekologikoaren gaineko 
eragina  X  X  X   X  X   X X  X La Ne Ne - 

Lurzoruaren baliabidea Lurzoruaren artifizializazioa  X X   X X    X   X  X  Ne - Ne - 
Paisaiaren gaineko eragina  X X   X X   X    X  X X Ne Ba Ba - Estetika eta kultur 

baliabideak Eragina kultur Ondarean  X X   X X   X    X X  X Ba Ba - - 
Lurren balantzea  X  X X  X    X   X X  X La Ne - - 
Hondakinen sorrera   X  X  X   X  X  X  X  X La Ne Ne Ba 
Airearen kutsadura  X X  X  X    X  X  X  X Ne Ba * * 

Hondakinen sorrera eta 
kutsaduraren emendioa 
 

Uren kutsadura  X  X  X   X  X  X  X  X Ne Ba Ba Ba 
Kutsadura akustikoa eta bibrazioak 
sortzea  X X  X  X    X  X  X  X Ne Ne Ne Ba 
Trafiko motordunaren gaineko eragina  X X  X  X    X  X  X  X * * +  Hiriko ingurumena 
Mugikortasunaren hobekuntza 
Intermodalitatea X   X X   X    X      - - +  
Nekazaritzaren produktibitatea galtzea  X X   X X    X   X  X  Ne Ne Ne Ne 
Aisiarako aukeren emendioa X   X  X   X X          +  
Etxebizitza eskaeraren aurreko 
asetasuna X  X   X   X X          +  Ingurune sozioekonomikoa 

 Jarduera ekonomikoetarako 
lurzoruaren eskaeraren aurreko 
asetasuna 

X  X   X   X X          +  

Arrisku geoteknikoak  X X  X  X     X X  X  X Ba Ba   
Uholdeak izateko arriskua  X X   X  X    X X  X  X La Ne   
Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak  X  X X   X    X  X X  X Ba Ba   Sortutako arriskuak: 
Arrisku teknologikoak X   X  X  X     X       +  

Mugaz gaindiko ondorioak Mugaz gaindiko ondorioak  X  X  X   X  X  X  X  X Ne Ba * * 
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7.6. INGURUMEN INPAKTUAREN EBALUAZIOAREN AURREKO ZALANTZAK 
 
Irungo HAPNa berrikusteko dokumentuari behin betiko onarpena eman ahal izateko, 
sorrarazitako eraginen parterik handiena baloratzeko ahaleginak egin dira; hala eta guztiz ere, 
izaera kualitatiboa dute balorazio askok, eta ezin zehaztu izan dira beste batzuk. 
 
Lurren balantzearen desorekak eragindako inpaktua ezin kopurutan neurtu daiteke garapenerako 
plangintzak abian jartzen ez diren arte. Eta ezin da obretan sortutako hondakin mota eta kopurua 
zehaztu, bereziki eraispen lanetatik etorriko direnak badira. Plangintzaren fase honetan 
baloratzen zaila den beste ondorio bat da obra aldian zehar trafiko motordunak nozitu dezakeen 
eragina. 
 
Industria erabilerarako garatutako esparruetan industrien ustiapen aldian sortuko den airearen 
kutsadura ere ezin baloratu daiteke, ez eta mugaz gaindi izan dezakeen eragina ere, oraingoz ez 
baitakigu aipatu industriak zer-nolakoak izango diren. 
 
Oraindik burura eraman ez den udal zaraten mapan oinarritu beharko lirateke ingurumen 
zarataren gaineko ondorioak. Hala eta guztiz ere, arazoa aintzat hartu eta a priori zaratarengatik 
arazoak izan ditzaketen garapenerako esparruak baloratu dira. Behar-beharrezkoa izango da 
zaratari buruzko azterketa zehatzak egitea zarataren legerian xedaturikoari jarraiki ondorio hauek 
hobe baloratu ahal izateko eta neurri zuzentzaileak proposatu ahal izateko. 
 
Ondorengo faseetan edukiko dira balizko arrisku hauen ingurukoak zehazteko azterketa 
geoteknikoak eskuragarri. EAEko gaikako kartografia E 1:25.000 ez da nahikoa; hala eta guztiz 
ere, eragina bateragarri gisa baloratzen da oro har. 
 
7.7. NATURA 2000 SAREAREN GAINEKO BALIZKO ONDORIOAK 
 
Aipatzekoa da HAPNaren berrikuspenak proposaturiko esparru bakar batek ere ez duela eragin 
zuzenik Natura 2000 Sareko esparruetan: Txingudi-Bidasoa KBE – HBBE (KBE ES2120018 eta 
HBBE ES0000243) eta Aiako Harria KBE (ES2120016). 
 
Bidasoaren ertzeko arroan dauden jarduerek, bai Jaitzubiako, Olaberriako eta Artiako azpi-
arroetan bai Bidasoa ibaiaren beraren ertzean daudenek, zeharkako eragina izan lezakete 
igerian dabiltzan solidoak herrestan eraman ahal izateagatik, azkenean Bidasoako estuariora, 
ondorioz, Txingudi-Bidasoa KBE – HBBEra iritsiko bailirateke. Esku hartze guztiak batera hartuta 
ere, uste dugu ez dagoela igerian dauden solidoen ustezko herrestatze horrek uren kalitatea 
hondatzeko benetako arriskurik, eremu horretan dauden animalia eta landare komunitateengan 
eragin handia izateko modukorik ez behintzat. Gainera, aldian behingo ondorioak izango lirateke, 
etenak seguru asko, itzulgarriak eta berreskuragarriak, eta prebentzio neurri eta neurri 
zuzentzaile, oro har, eraginkorrak hartu ahal izango lirateke, horiek jada bateragarritzat hartu 
baitira neurri zuzentzaileak aplikatu ondoren. 
 
7.8. ALDATUTAKO EDO EZEREZEAN UTZITAKO ESKU HARTZEAK ERAGIN OSO LARRIA 

SORRARAZTEAGATIK 
 
GI-636 (lehen N-1) errepidea Jaitzubiako zuzenean eta Iparralde Hiribideraino bikoizteko (lotune 
berri batekin Eskualdeko Ospitalearen parean) alternatibei dagokienez, gaitzetsi egiten da 
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Plaiaundiren okupazioa (Txingudi – Bidasoa KBE) planteatzen zuen alternatiba, ondorio oso 
larria eragingo bailuke Natura Sarearen espazioan.  
 
Bide azpiegiturei begira aukeratutako alternatiben arabera, GI-636 errepidearen egungo 
trazadurari eta sekzioari eutsiko zaie, hiriko bidearen tratamendua emango zaio (Santiago 
Urtizberea), eta hegoaldeko ingurabidea sortuko da barruko perimetroko ardatz izateko 
(Hegoaldeko Ingurabidea – Lotunea). AP-8 autopistan hiru errei antolatuta osatuko litzateke, eta 
honek GI-636 errepidearekin bat egingo du Katean, N-121 errepidearekin Behobian eta 
Hegoaldeko Ingurabidearekin Irungo erdialdera zuzenago iristeko modua eskainiko duen sarbide 
berriarekin. Saihestu egiten dira ingurumen izaerako aldagaien gaineko eragin esanguratsuak, 
eta beraz, udalerriaren garapen iraunkorragoa ekarriko dute. 
 
Gaitzetsi egiten da Olaberria harana garatzeko Aurrerakinaren proposamena, AP-8 autopistaren 
hegoaldeko Zoru Urbanizazinaren azaleraren parte bat, egungo hiri saretik bereizirik dagoen 
parte bat, okupatu beharra ekarriko bailuke eta horrek eragin esanguratsuak sorraraziko 
bailituzke ingurumen izaerako hainbat aldagaitan. 
 
 



213 

8. PREBENTZIOZKO NEURRIEN, KONPENTSAZIOZKO NEURRIEN ETA NEURRI 
ZUZENTZAILEEN PROPOSAMENAK 

 
8.1. MAILA GORAGOKO PLANEN EBALUAZIOTIK ETORRITAKO NEURRIAK 
 
EAEko lurralde eta sektore plangintzak, hau da, hierarkian udal plangintza baino gorago dagoen 
plangintzak, planen ingurumen ebaluazioa egitea eskatzen du 2003. urtearen amaieraz geroztik. 
Behin betiko onartutako plan asko eta asko ez dira ingurumen ebaluazioaren xede izan, 
183/2003 Dekretua indarrean jarri baino lehen tramitatuak izan zirelako. Erreferentzia bat topatu 
dugu Itsasbazterra Babesteko eta Antolatzeko LAPean. 
 
IIBE azterketaren 5.1.2. atalean “ingurumen inpaktua baterako edo bereizitako azterketan 
erabiltzeko irizpideak” honako hau adierazten da: 
 
Plan honetatik etorritako hirigintza plangintza garatzen duten tresnei egin beharreko baterako 
ebaluazioetan honako alderdi hauek justifikatuko eta neurtuko dira: 
 
• Plan honen araberako antolamendu kategorietan urbanizatuta edo urbanizagarri diren 

guneak okupatzeko proposamena. 
• Itsasbazterraren lerroarekiko gutxieneko tarteak, nola kostaldean hala proposatutako hiri 

okupazioaren ondoko ibai ertzetan. 
• Hiri okupazioari begira proposatutako eremuak kontserbatzeko balioa. 
• LAGen 3. eranskinean zehaztutako natur intereseko eremuak udal plangintzara jasotzeko 

kontrola. 
 
Donostialdeko Eremu Funtzionalaren LZPak Aurrerakin dokumentu bakar bat du. 
 
Dokumentu honen 4.2 atalean berrikusi da HAPNaren berrikuspenean zerikusia duten udalaz 
gaindiko plan desberdinen betetze maila. 
 
8.2. HAPNaren BERRIKUSPENETIK ETORRITAKO HELBURUEN EGOKITZAPENA 
 
HAPNaren helburuak egokiak dira, eta ingurumen eta iraunkortasun helburuak eta irizpideak 
biltzen dituzte (Ikus 3.2. atala). 
 
8.3. HAPNaren BERRIKUSPENETIK ETORRITAKO PROPOSAMENEN ONDORIO 

NEGATIBOAK SAIHESTEKO EDO MURRIZTEKO NEURRIAK. 
 
Hauteman eta bereizi diren ingurumen eraginei begira, arindu edo zuzentzeko aukera duten 
horiei begira, IIT honek neurri egokiak proposatzen ditu, betiere kontuan izanik HAPNaren izaera 
eta proposamen batzuen zehaztasun maila xume logikoa. Hau da, neurri horietako asko eta asko 
garatu egin beharko dituzte ondorengo plangintzak (plangintza estrukturala edo plangintza 
xehea) eta gauzatze eta eraikuntza proiektuek. Gainera, neurri horiek beste udal politikekin eta 
maila goragoko beste Administrazioekin, foru administrazioetatik hasi eta estatu 
administrazioekin buka, batera aplikatu beharko dira.  
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Eraginak identifikatzeko 5. atalean azaldu bezala bildu dira neurriak. Atal bakoitzaren baitan 
blokeei begira proposatutako neurriak identifikatzen dira. Kasu batzuetan esparru edo 
proposamen jakin batzuei buruzko erreferentziak egiten dira, baina oro har aplikagarri dira 
neurriok. Aurrerago neurri orokor jakin batzuk edo gomendio batzuk adierazten dira. 

8.3.1. INGURUMENAREN IKUSPUNTUTIK KALTEBERAK DIREN EREMUETAKO 
ERAGINA MURRIZTEKO NEURRIAK 

 
Ingurumenaren ikuspuntutik kalteberak direnetan ez dago okupazio zuzenik, eta horrenbestez, 
horren inguruan neurri zuzentzailerik hartu beharrik ez dago. Esparru horietan sortutako 
zeharkako eraginen neurri zuzentzaileak ondoko ataletan garatuko dira, uren kalitatearekiko 
eragina baztertu edo murrizteko deskribaturiko neurriak, esate baterako. 

8.3.2. NATUR BALIABIDEEN GAINEKO ERAGINA ARINTZEKO NEURRIAK 
 
8.3.2.1. Ibai ibilguen gaineko eragina 
 
Indarrean dagoen legeria eta agintaritza hidrologikoak emandako aginduak betetzeaz gainera:  
 
• Proposamenek saihestu egingo dute km2-tik gorako ibai edo erreka arroak morfologikoki 

eraldatzea. Aitzitik, gisa honetako ur ibilguak baldin badaude, balio handiagoa emango zaie, 
eta antolakuntzak haien presentziari egokituko zaizkio. 

• Arro apalagoko errekastoen aldaketa edo haien estaltzea mailarik gorenera mugatuko da, eta 
ahaleginak egingo dira egungo egoeran mantentzeko. Estali beharrean hobetsi egingo da 
ibilgua aldatzea (eta ondoren ingeniaritza biologikoaren teknikak aplikaturik berreskuratzea 
eta natural bihurtzea). 

• Ibilguak morfologikoki aldatzea ezinbestekoa baldin bada (esate baterako, lehendik 
urbanizatutako esparruetan), eta agintaritza hidrologikoak ebazten duena aintzat harturik, 
gerora berreskuratzeko edo birgaitzeko lanak egingo dira ukitutako atalean. Aldatutako 
ibilguak lehengoratzeko bioingeniaritza teknikak erabiliko dira eta landareztatzeko, berriz, 
erriberako bertako espeziak eta, behar izanez gero, mareak eragina duen eremuetan hazten 
diren espezieak landatuko dira. 

• Hala behar badu, beharreko konpentsaziozko neurriak aplikatuko dira, eta egoera txarrean 
dauden beste errekasto batzuk berreskuratuko edo lehengoratuko dira. 

• Azpiegituren gurutzatzeei dagokienean, garapen plangintza edo/eta proiektuak idaztean 
beharreko prebentzio neurriak hartuko dira egon litezkeen eraginak murrizteko, ibilguetan 
oinarriak saihestuz, ezproiak diseinatuz, erriberen morfologiaren gaineko eragina murrizteko 
eta neurri zuzentzaileak aplikatuko dira erriberako landaredia berreskuratzeko eta ahal den 
neurrian bederen bioingeniaritza teknikak aplikatuz (landarez hornituriko harri-lubetak, adar-
estaldurak, adaxkak landatzea, Krainer hormak, gabioiak eta abar). 

• Saihestu egingo dira drainatze eta indusketa lanak ibaietan, ibaiek egungo ezaugarri 
morfologikoak kontserba ditzaten, ahal den neurrian bederen. 

• Saihestu egingo da, ahal den neurrian bederen, esku hartuko ez den ibai eremuetatik 
makineria eta ibilgailuak igarotzea. Makineriak nahitaez igaro behar badu, bereziki 
horretarako diseinaturiko sistemen bidez egingo du. Makineria inolaz ere ez da igaroko ibaitik 
aipaturiko gurutzatzeko sistema horietatik kanpo.  

• Garapen plangintzak ibilguetan eragina duten obrak jasotzen baditu, ahalik eta denbora 
txikienean eta agorraldietan egiteko moduan programatu eta sinkronizatuko dira obra horiek.  
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• Ibilguetatik hurbil egiten diren obretan, arreta berezia jarriko da ibilgura zaborrik edo beste 
edozein material erori ez dadin, eta berehala kenduko dira ibilgura erori baldin badira. 

• Baztertu edo ahalik eta gehien murriztuko da Zokueta errekaren (Oiantzabaletaren Luzapena 
esparruaren iparraldeko mugan) eta Malkorre errekaren (erditik igarotzen du Urune esparrua) 
gaineko eragina bi esparru horietako sektorizazio planak idaztean. 

• Saihestu egingo da Amezti errekaren gaineko eragina Jaizkibel Bizilekua esparrua garatzean, 
eta urbanizazioan sartuko da duen geomorfologian eta landaredian inolako eraginik izan 
gabe. 

• Baztertu edo ahalik eta gehien murriztuko da Olaberria erreka/Dunboako kanalaren gaineko 
eragina Santiago Urtizberea, Hegoaldeko Ingurabidea Lotura eta Matxalagain esparruak 
garatzean, Mendelu errekaren gainekoa Santiago Urtizberea garatzean eta Artia errekaren 
gainekoa Blaia garatzean. 
 

8.3.2.2. Itsas-lehorreko Jabari Publikoaren gaineko eragina 
 
• Itsas-lehorreko Jabari Publikoaren gainean eragina duten esparru guztietan (Santiago 

Urtizberea Plaiaundi aldean, eta Dunboako kanalean, Azken Portu eta Lastaola postetxea 
Bidasoa ibaiaren ertzean, Papinea eta Korrokoitz Dunboako kanalaren ertzean) Plan 
Nagusiko araudian xedaturikoa beteko da (0.2.4 artikulua), eta zehaztutako erabilerak 
egokituko dira babes-zortasuna duen eremuan 1988ko uztailaren 28ko Kosta Legearen 24. 
eta 25. artikuluen arabera. 

 
8.3.2.3. Landareen eta garrantzi komunitarioko habitaten gaineko eragina 
 
Gipuzkoako Mendiei buruzko urriaren 20ko 7/2006 Foru Araua, eta urtarrilaren 16ko 4/1990 Foru 
Dekretua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko flora espezie batzuen babesa xedatzen duena, 
aplikatzeko aukerari kalterik egin gabe, honako neurri hauek aplikatuko dira:  
 
• Hirigintza diseinuek eta bide trazatuek neurriak hartuko dituzte intereseko landarediaren 

azalera ahalik eta txikiena ukitzeko, eta ahal dela espazio libreen sistemetara bilduko dituzte 
dauden orbanak, betiere balio handieneko ale bakanak errespetatuz. Garapenen plangintzak 
intereseko landare orban horiek eta ale bakan horiek bermatuta geratzeaz arduratuko dira. 

• Intereseko landareen azaleraren bat ezinbestean desagerrarazi behar denean, esparruan 
bertan konpentsatuko da haren galera edo ezinezkoa bada, inguru hurbilean. 

• Proiektuek, era berean, beharreko neurriak garatuko dituzte ukituriko azalerak 
berreskuratzeko eta lehengoratzeko. Birlandatzeko edo berreskuratzeko proiektua jasoko 
dute. Oro  har, bertako espezieak erabiliko dira, geroko erabileragatik lorategi bilakatzeko 
erabakia hartzen den eremuetan izan ezik. 

• Neurriak hartuko dira izaera inbaditzailea duten landare espezie exotikoak hedatu ez 
daitezen. Landaredia kendu aurretik markatu egingo dira espezie exotiko inbaditzaile horiek 
Robinia pseudoacacia, Buddleja davidii, Fallopia japonica, Cortaderia Selloana, eta abar, 
dauden lekuak, haietatik ateratako landare-lurra hondakin geldoen zabortegira eramateko eta 
eraberritze lanetan ez berrerabiltzeko, espezie inbaditzaile horiek hedatu ez daitezen.  

• Garapen plangintzak babestutako intereseko landaredia multzoak zedarriztatu eta babestu 
egingo dira obrek irauten duten bitartean. 

• Garapen plangintzak edo, hala behar badu, proiektuek proposatuko dute bertako landare 
multzoak edo erreken inguruetan daudenak moztu eta kentzeko lanak eskuzko tresnekin 
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egitea, lan horiek makineria astunaren bidez egitea debekatuz. Leku horietan ahalik eta 
inausketa eta landare mozte gutxien egingo dira, modu selektiboan egin ere, proposaturiko 
garapenarekin bateragarriak diren aleak mantenduz. 

• Hegoaldeko Ingurabideko eta Blaiako proiektuak garatzean ahalik eta gehien murriztuko da 
haltzadien gaineko eragina, eta garapen plangintzan edo, hala behar badu, proiektuetan 
neurri zuzentzaileak jarriko dira, esate baterako, intereseko landareak zedarriztatzea eta 
obrarekin sortutako hondar eremuetan bertako landareak aldatzea. 

• Sektorizatu gabeko lurzorurako (Oiantzabaletaren Luzapena, Zabaleta, Urune eta Epele) 
sektorizazio planak egitean, bertan 5,08 ha harizti-baso misto dagoenez, ahal den neurrian 
bederen saihestu egingo da horien gaineko eragina, zedarriztatzea proposatuko da babes-
neurri gisa eta sortzen diren berdeguneetan eta hondar eremuetan era horretako espezieak 
aldatzea proposatuko da. 

• Araso Iparraldearen Luzapenean saihestu egingo da Sistema Orokorreko Espazio Libreekin 
bat datorren hariztiaren (3,6 ha) gaineko eragina, eta urbanizazio proiektuak, esparruaren 
mendebaldean dagoen zabortegiko aldean (2,50 ha) ekologia eta paisaia lehengoratzeko 
proiektua jasoko du, zuhaitz eta zuhaixka espezieak landatuta, harizti-bitariko basokoak, 
basope trinkoa sortuz, korridore ekologikoaren ikuspegitik begiratuta beharreko 
funtzionaltasuna lortu ahal izateko. 

 
8.3.2.4. Intereseko faunaren gaineko eragina 
 
Desagertzeko arriskuan dauden espezieak kudeatzeko xedean onartuko diren planetan 
xedatutakoak beteko ditu, hala behar badu, HAPNak. 
 
• Garapen plangintzan eta proiektuetan, kategoria gorenetan katalogatutako espezieen 

gaineko eraginak, hauxe da, zuzenean edo zeharka HAPNaren proposamenek kalteturik 
gerta daitezkeen espezieen gaineko eraginak –bereziki arrain hiruarantza eta zapo 
lasterkaria–, gutxienera eramateko neurriak zehatz garatuko dira. 

• Proiektuek kaltetzeko moduko arriskuan dauden espezieak baldin badaude, neurri bereziak 
hartuko dira: proiektuak bururatzeko epeak mugatuko dira, espezieen garai ahulenak 
baztertuz, ugaltze garaiak, esate baterako, ale horiek leku “seguruetara” eramango dira, etab. 
Hori guztia araudi espezifikoaren arabera eta eskumena duten administrazioen aginduak 
aintzat hartuta. 

• Uren kalitatea ez murrizteko eta intereseko landareen edo habitaten gainean eraginik ez 
izateko proposatutako neurriak, edo obrak egiten diren bitartean aintzat hartu beharreko 
neurri generikoak ere, zeharkako neurriak izango dira faunarako habitataren kalitatea 
murriztu ez dadin lortzeko. 

 
8.3.2.5. Konektibitate ekologikoaren gaineko eragina 
 
Konektibitate ekologikoaren gaineko ondorio nagusiak Jaizkibel eta Aiako Harria arteko 
korridorearen funtzionaltasuna kaltetzen bada gerta daiteke. Nolanahi ere den, hainbat puntu 
adierazi behar dira.  
 
• Hasteko, Jaizkibel eta Aiako Harria arteko korridorean egun funtzionaltasun arazoak daude, 

batez ere bertan dagoen bide azpiegiturak eraginda, bereziki AP-8 autopistak eraginda.  
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• Korridorearen funtzionaltasun hori berreskuratzea ez da soilik udalaren egitekoa, baizik eta 
Administrazioen arteko koordinazio lan baten xedea izan behar du. 

• HAPNaren proposamenek, eskuduntza duten arloetan, beharreko neurriak jasoko dituzte 
korridorearen bideragarritasuna bermatzeko. Horren haritik, Araso Iparraldea esparruaren 
luzapenak, korridorean eragina duen bakarrak, zoru erreserba bat egiten du mendebaldean, 
eta bertan zuhaizti eder bat kontserbatzen da konektibitate ekologikoa bermatzeko helburu 
garbiarekin. Gainera, esparruaren mendebaldean dagoen hondakin geldoen zabortegi 
zaharra berreskuratzea proposatzen da korridoreko baldintzak hobetu ahal izateko eta 
gutxienez esparruaren iparraldean duen zabalera mantendu ahal izateko. 

• Eskala txikiago batean, garapen plangintzak neurriak aurreikusi behar ditu Gaintxurizketa 
aldea iragazkorra izan dadin, eta neurri horiek Irun, Hondarribia – Lezo (beren hirigintza 
proposamenekin) eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin (N-1 errepidean lurpeko igarobide bat 
antolatu du dagoeneko fauna igarotzeko baldintza egokiekin, baina haren eraginkortasuna 
arriskuan jartzen du gaur egun duen materialak pilatzeko eremu erabilerak) koordinatu behar 
ditu. 

8.3.3. LURZORU BALIABIDEEN GAINEKO ERAGINA ARINTZEKO NEURRIAK 
 
8.3.3.1. Lurzoruaren artifizializazioa 
 
• Garapenen plangintzak eta urbanizazio proiektuek ahaleginak egingo dituzte esparru 

guztietan zoruaren okupazioa mugatzeko, ahalik eta azalera txikiena bihurtuko da iragazgaitz, 
eta ahal dela material iragazkorrak erabiliko dira bideetan, aparkalekuetan, espazio 
publikoetan eta besteetan. 

• Balio bereziko zoruak daudenean ahalegin berezia egingo da horiek mantentzeko. 
• Landare-lur geruza modu selektiboan kentzea proposatuko dute proiektuek, pixkanaka-

pixkanaka kentzea, obrek aurrera egin ahala. Era berean, esku hartze horiek errepikatuko 
dira obretako aldi baterako instalazioen kokalekuetan, bide osagarrietan edo materialak 
pilatzeko lekuetan. 

• Lur edo landare lur soberakinei ahalik eta balio handiena emango zaie. Lehenengo, esparrua 
lehengoratzeko edo bertan lorategiak egokitzeko lanetan berrerabiliko dira. Bigarrenik, 
nekazaritza ustiategiak hobetzeko erabiliko dira, baita hurbileko obrak lehengoratzeko ere. 
Zabortegira eramatea edo betegarrietan erabiltzea saihestu beharko litzateke. 

• Garapen plangintzek edo, hala behar badu, urbanizazio proiektuek lurzoru emankorrak 
babesteko neurriak ezarriko dituzte: 2 metroko altueratik gora izango ez duten piletan bilduko 
dira eta esparruak berak lehengoratzeko lanetan erabiliko dira. Erabilera hori atzeratzen 
bada, lurrak erein egingo dira behar bezala babesturik egon daitezen, geroago egingo den 
lehengoratze lanean erabiliko diren hazi berdinekin, higatu ez dadin edo gai organikoa gal ez 
dezan. Landare-lur piletan ez da objektu arrotzik egongo, eta ez da indusketatik edo 
betegarritik etorritako beste material batzuekin nahasiko. Obra landare-lurra hartzeko moduan 
dagoenean, lehengoratu behar diren lekuetan zabalduko da landare-lur hori. Debekatuta 
egongo da landare-lur pilen gainean makineria ibiltzea. Eragina izateko moduko arriskuren 
bat sumatzen bada, hesiz inguratu edo zedarriztatu egingo da lur pilaren eremua. 

8.3.4. ESTETIKA-KULTUR BALIABIDEEN GAINEKO ERAGINA ARINTZEKO 
NEURRIAK 
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8.3.4.1. Paisaiaren gaineko eragina 
 
• Garapen plangintzak eta bideen eta hirigintza esparruen proiektuek paisaiaren inguruko 

analisiak eta azterketak jasoko dituzte elementu nabarmenenak hobetu eta balio handiagoa 
eman ahal izateko eta paisaiaren gaineko eragin nabarmenenak lehengoratu ahal izateko. 

• Paisaiaren inguruko analisi eta azterketa horiek arreta berezia jarriko dute munta handieneko 
proiektuetan edo/eta ikus-hauskortasun handieneko eremuak (Araso Iparraldearen Luzapena, 
Zabaleta, Urdanibia-Zubieta, Hegoaldeko ingurabidea lotunea...) ukitzen dituztenetan. 
Zabaletaren kasu zehatzean, eremu horretako sektorizazio planak kontuan izango beharko 
du muinoan kokatua dagoela, paisaiaren gaineko eragina minimizatu ahal izateko. Araso 
Iparraldearen Luzapenaren garapenak berekin darama hondakin geldoen zabortegi 
zaharraren aldea, espazio libreetarako zoruarekin bat datorrena, berreskuratu beharra. Horri 
esker, korridorearen funtzionaltasuna hobetzeaz gainera, paisaia mailan ere berreskuratu 
egingo da alde hori. 

• Paisaia lehengoratzeko proiektuetan mantendu edo hobetu beharreko elementuak identifikatu 
behar dira, lehengoratu beharrekoak (lur betetzeak, betegarri ezpondak, betelanak, 
hornitzeko guneak, makineria uzteko guneak, behin-behineko sarbideak...) eta paisaiari 
egokitzeko neurriak (eraikinen eraikuntza kalitatea, estalkia eta landare bidezko hesiak, forma 
eta ehunduren lehengoratzea, landareak aldatuta) harturik.  

 
8.3.4.2. Ondarearen gaineko eragina 
 
• Hasteko, jardueretako bakar batek ere ez du arkitektura eta arkeologia ondarera biltzen den 

elementu bakar bat ere desagerraraziko. Hala eta guztiz ere, Oiassoko eremu 
arkeologikoaren babes-eremua eta padura aldea ukitzen dituzte jarduera batzuek. 

• Oiassoko eremu arkeologikoan eta haren babes-eremuan jabeak edo burura eraman nahi 
diren obraren sustatzaileak orubearen edo eraikinaren balio arkeologikoari eta obraren 
proiektuan izan dezaketen eraginari buruzko azterlana aurkeztu beharko du. Behin azterlana 
eginda, Aldundiak erabakiko du proiektu arkeologikoa egiteko beharra dagoen ala ez, eta hori 
guztia kontuan izanik baimena emango du obrei ekin baino lehen. Planteatzen diren lur 
mugimendu guztiei lotutako proiektu arkeologiko bat egitea da oinarrizko neurria. Proiektu 
hori Foru Aldundiko Kultura Sailean tramitatu behar da, erreferentziazko eremuan eskatzen 
diren obretarako baimenei lotutako oinarrizko proiektuak aurkezturik. Gainera, lur 
mugimenduak egitean zerbait aurkituko balitz, horren berri emango zaio Gipuzkoako Foru 
Aldundiko Kultura Zuzendaritza Nagusiari. 

• Padura eremuetan indusketak eta obrak baimendu ahal izango dira aurrez txosten 
arkeologiko bat aurkezten bada. Zera da bideratu beharreko oinarrizko babes neurria, 
Aldundiko Kultura Departamentuari lur mugimenduak aintzat hartu beharreko lanetarako 
lizentzia eskaeren berri ematea. Halatan, hala jokatzea bidezkotzat joz gero, Departamentu 
horrek zehaztu beharko du, lanen sustatzailearen adostasunaz, obren arkeologia 
jarraipenerako plana. 

• Donejakue Bidearen gainean eragina sortzen bada, beharreko baimena eskatuko zaio Foru 
Aldundiko Kultura Sailari. Sortutako eragina eta bidea egoera egokian uzteko hartuko diren 
neurriak jasoko dituen proiektu osoa aurkeztuko da eskaera horrekin batera. 

• Garapen plangintzak eta urbanizazio eta eraikuntza proiektuek kontuan edukiko dute, obra 
aldian zehar intereseko elementuen presentzia iradoki lezaketen aurkikuntzak eginez gero, 
Euskal Kultur Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legean xedaturikoa bete beharko 
dela. 
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8.3.5. HONDAKINEN SORRERA ETA KUTSADURA MURRIZTEKO NEURRIAK 
 
8.3.5.1. Lurren balantzea 
 
• Garapen plangintzak eta, hala behar badu, urbanizazio proiektuek beharreko lur iraultzeak 

jasoko dituzte plataformak osatzeko, lurren balantzean oreka ahalik eta handiena izan dadin 
eta ahal den neurrian bederen, soberakinak sortu ez daitezen eta maileguen beharrik egon ez 
dadin. 

• Proiektuek kuantifikatu eta bereizi egingo dute esku hartze batean sobera geratutako lurren 
bolumena, eta berau nola kudeatu edo zer erabilera eman adieraziko dute halaber, otsailaren 
24ko 49/2009 Dekretuak adierazitako baldintzetan, dekretu horrek arautzen baitu hondakinen 
zabortegiratzea eta betegarrien egitea. Gainera, kutsatutako lurrak induskatu behar badira, ez 
dira lur betegarrietara bidaliko VIE-A ebaluaziorako balio adierazleetatik gora kutsatuta 
dauden materialak, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 
Legearen I. eranskinean jaso bezala. 

• Materiala kanpotik ekarri behar bada, garapen plangintzak edo urbanizazio proiektuek 
adieraziko dute bete egingo dituztela dagozkien azterketa berezietan ezarritako baldintza 
geoteknikoak, eta bete egingo dituzte halaber, lurzoruaren kutsadurari aurre hartzeko eta 
zuzentzeko 2005eko otsailaren 4ko 1. Legearen I. Eranskinaren araberako GZ-A balioak. 
Honako jatorri hauek izan ditzakete materialok: obraren beraren indusketetatik etorritako 
materialak edo legez baimendutako obretatik etorritakoak; legez baimendutako ustiategietatik 
etorritako arido naturalak; eraikuntza eta eraispen jarduerek sorrarazitako hondakinen 
bereizketatik etorritako bigarren aridoak; beste parekagarri batzuk, esate baterako, 
altzairuaren ekoizpenetik etorritako zepa beltzak, egokiro tratatuak, otsailaren 18ko 34/2003 
Dekretuan xedaturikoari jarraiki, dekretu horrek arautzen baitu Euskal Autonomi Erkidegoaren 
esparruan, arku elektrikoko labeetan egindako altzairuaren ekoizpenetik etorritako zepen 
balorizazioa eta ondoko erabilera. 
 

8.3.5.2. Hondakinen sorrera 
 
Oro har, arlo honetan indarrean dagoen legediaren arabera erabili eta kudeatuko dira hondakinak 
eta lurrak. Garapen plangintzetan eta haietatik etorritako proiektuetan aintzat hartu beharreko 
berariazko neurri batzuk adierazten dira obra faseari nahiz ustiatze faseari begira. 

• Esparru eta proposamen bakoitzean sor litezkeen hondakinen ezaugarriak zehaztu dira, 
ondorengo kudeaketa egokia izan dadin. Obretan sortzen diren hondakinak kutsatutako 
hondakinei eta lurrei buruzko uztailaren 28ko 22/2011 Legeak eta araudi espezifikoek 
aurreikusitakoaren arabera kudeatuko dira, eta behar izanez gero, bereizi egingo dira, haien 
izaera finkatu eta xederik egokiena zein den erabaki ahal izateko. 

• Obrak egiteko garaian halako prebentzio neurri batzuk hartuko dira kontuan, hondakinen 
ekoizpena murrizteko eta hondakin horiek eragiten dituzten arriskuak murrizteko. “Murriztea, 
berrerabiltzea eta birziklatzea” filosofian oinarrituko dira neurri horiek. Horretarako, behar-
beharrezkoak diren baliabideak bakarrik kontsumituko dira, alferrikako bilgarriak saihestuz, 
behin baino gehiagotan erabiltzeko aukera ematen duten produktuak erabiliz eta abar. Era 
berean, berriz erabiltzekoak, itzultzekoak edo berriz kargatzekoak diren materialei emango 
zaie lehentasuna. 



220 

• Maila teknikoan eta ekonomikoan balioztatu daitezkeen hondakin guztiak behar bezala 
baimendutako hondakinen balioztatzaileari bidaliko zaizkio. Maila teknikoan eta ekonomikoan 
edo ingurumenari begira balioztatzea ez dela bideragarria aldez aurretik behar bezala 
justifikaturik geratzen denean bakarrik eraman ahal izango dira hondakinak zabortegira. 

• Otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretuak aurreikusitakoaren arabera kudeatuko dira 
eraikuntza eta eraiste hondakinak, dekretu horrek arautzen baititu eraikuntza eta eraiste 
hondakinen ekoizpena eta kudeaketa, eta aipaturiko Errege Dekretu hori betetzearren, 
beharreko Hondakinak Kudeatzeko Azterketarekin batera joango dira proiektuak. 

• Amiantoa duten hondakinak daudela sumatzen bada, amiantoak ingurumenean sortzen duen 
kutsadura saihestu eta gutxitzeko otsailaren 1eko 108/1991 Errege Dekretuak finkatutako 
eskakizunak beteko dira. Era berean, amiantoa duten hondakinak kudeatzeko manipulazio 
jarduerak amiantoaren eraginpean egoteko arriskua duten lanpostuei aplikatzeko gutxieneko 
segurtasun eta osasun xedapenak ezartzen dituen martxoaren 31ko 396/2006 Errege 
Dekretuan jasotako eskakizunen arabera gauzatuko dira. 

• Hondakindegira eraman behar diren hondakinak, gainera, hondakinak hondakindegian 
biltegiratuta ezabatzeari buruzko abenduaren 27ko 1481/2001 Errege Dekretuaren arabera 
kudeatuko dira eta, hala behar badu, hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta 
betelanak eginda ezabatzeari buruzko otsailaren 24ko 49/2009 Errege Dekretua ere hartuko 
da kontuan. Hondakin horiek Kontseiluaren 2002ko abenduaren 19ko 2003/33/CE 
Erabakiaren arabera bereiziko dira, haren arabera finkatzen baitira hondakindegietan 
hondakinak onartzeko irizpideak eta prozedurak, 16. artikuluari eta 1999/31/CEE 
Zuzentarauaren II. eranskinari jarraiki 

• Hondakin arriskutsuak dituzten ontziek uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren 13. 
artikuluan jasotako segurtasun-arauak beteko dituzte, dekretu horrek onartzen baitu hondakin 
toxiko eta arriskutsuei buruzko maiatzaren 14ko 20/1986 oinarrizko Legea gauzatzeko 
araudia, eta itxita egongo dira kudeatzaileari eman artean, jarioagatik edo lurruntzeagatik 
edozein eduki galera saihestuz. Ontzi horiek beren etiketa izango dute, irakurtzeko modukoa 
eta ezabaezina, arestian aipaturiko uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretu horren 14. 
artikuluan ondorio horietarako xedaturiko aginduen arabera. Obretan garbiguneak egokituko 
dira hondakinak bertan pilatzeko, gune horiek estalkipean egongo dira eta zolarri 
iragazgaitzaren gainean, ahal bada obrako instalazio osagarriak dauden lekuetan. Gune 
horietan tankan itxitako ontziak izango dira, bakoitza bere etiketarekin, eta gerta daitezkeen 
isuri edo ihesei eusteko kubeten edo eusteko sistemen barruan sartuak, kontrolik gabeko 
efluenteak saihestuz. Era berean, debekatu egingo da hondakinak erretzea. 

• Industriako olio erabilien kudeaketa arautzen duen ekainaren 2ko 679/2006 Errege 
Dekretuaren arabera kudeatuko dira olio erabiliak.  

• Ustekabean substantzia toxiko edo arriskutsuren bat isurtzen bada lurrera, isurketa hori 
ahalik eta azkarren jasoko da bustitako lurrarekin batera, iragazketarik egon ez dadin. 
Kudeatzaile Baimenduak kudeatuko ditu kutsatutako lurrak. 

• Industria pabilioiren bat eraistea aurreikusita badago, urriaren 10eko 199/2006 Dekretuak 
jasotako aginduen arabera egingo da eraiste lan hori, dekretu horrek ezartzen baitu 
lurzoruaren kalitatea ikertu eta berreskuratzeko erakundeak egiaztatzeko sistema eta 
zehazten baititu erakunde horiek lurzoruaren kalitatearen gainean egindako ikerketen edukia 
eta norainokoa. 

 
Ustiapen fasean dauden hondakinei dagokienean, orain arte bezala, Txingudiko Zerbitzuak 
erakundeak hartuko du bere gain hiri hondakinen edo haiekin pareka daitezkeen hondakinen 
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sorreran izandako emendioa. Gaur egun hainbat programa garatzen ditu erakunde horrek 
hondakinen prebentziorako, birziklatzea bultzatzeko eta abarretarako. Programa horiek 
bultzatuko dira edo/eta hondakinak biltzeko sistemak berregituratuko dira betiere. 
 
8.3.5.3. Airearen kutsadura 
 
Oro har, obrak egiterakoan arreta handia jarriko da suspentsioan dauden ahalik eta partikula 
gutxien igortzeko eguratsera. Neurri espezifiko batzuk finkatu dira garapen plangintzetan eta 
horietatik etorritako proiektuetan jasotzeko, hala obra fasean nola ustiapen fasean: 
• Aldian behin urez garbitu behar dira obrako kamioiak edo makineria ibiltzen diren eremuak. 

Urez garbitze horien maiztasuna klimatologiaren eta obra jardueraren intentsitatearen 
araberakoa izango da. Nolanahi ere, maiztasun hori areagotu egingo da urtaro bero eta 
lehorrenean, edo haize zakarra dabilen egunetan.  

• Obrak irauten duen bitartean garbiketa lanak zorrotz kontrolatuko dira ibilgailuak igarotzean, 
hala obrek ukituriko inguruan nola haietara sartzeko eremuetan. Sistema egokia izango da 
behin-behinean soilak edo hutsik dauden pistak eta azalerak urez garbitzeko. 

• Beharrezkotzat hartzen bada, obra aldeetatik ateratzean ibilgailuak garbitzeko elementuak 
egongo dira dekantazio-baltsekin loturik eta hidrokarburoak bereizteko sistemarekin 
horniturik.  

• Hezetasun baldintza hoberenetan egingo da indusketatik ateratako materialen garraioa, 
karga estaltzeko elementuez hornituriko ibilgailuetan, lohiak edo partikulak barreiatu ez 
daitezen. 

• Geroago erabiltzeko, eremuan pilatzen diren hauts-itxurako materialak (zementua, lur 
betegarria eta abar) zakuetan egongo dira edo pilatzeko neurri egokiak hartuko dira karga, 
deskarga edo pilatze lanak egiten diren bitartean haizeak harrotu ez ditzan. 

 
8.3.5.4. Uren kutsadura 
 
Oro har, obrak egiterakoan arreta handia jarriko da igerian dauden solidoek edo beste 
substantzia kutsatzaileek uraren kalitatean ahalik eta eragin txikiena izan dezaten. Neurri 
espezifiko batzuk finkatu dira garapen plangintzetan eta horietatik etorritako proiektuetan 
jasotzeko, hala obra fasean nola ustiapen fasean: 
 
• Ez da lur pilaketarik egingo ibilguetara solidoak herrestan edo jarioan irits daitezkeen 

lekuetan.  
• Azalgabetutako azalerak berehala hidroereingo dira jarioagatik solidoak herrestan etor ez 

daitezen. 
• Igerian dauden solidoen karga handia duten urak bereizteko sistemak diseinatuko dira, 

dekantazio sistemarekin tratatu ahal izateko (dekantazio-baltsak, iragazte eta sedimentazio 
hesiak eta abar). 

• Beharreko neurriak hartuko dira ustekabeko isurketak jaso ahal izateko. 
• Makineria multzoa iragazgaiztea proposatuko da eta haien efluenteen bilketa eta 

tratamendua diseinatuko dira. 
• Neurri horiek guztiak arreta bereziarekin diseinatuko dira ibilguetatik hurbilen dauden 

esparruetan: Korrokoitz eta Papinea Dunboako kanalaren ertzean, Urdanibia – Zubieta 
Jaitzubiako errekaren ertzean, Urune Malkorre errekaren ertzean, Azken Portu Bidasoa 
ibaiaren ertzean, Blaia Artiako errekaren ondoan, Matxalagain eta Hegoaldeko ingurabidea 
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Dunboako errekaren ondoan, Jaizkibel etxaldea Amezti errekaren ertzean eta Santiago 
Urtizberea Mendelu errekaren eta Dunboako kanalaren ondoan. 

• Santiago Urtizberean aztertu egingo da errepideko jariatze-urak udal saneamendu sarera 
biltzeko aukera ustiapen fasean. 

• Esparru berri guztiek izango dituzte beren sareak bereiz, saneamendu sarea sare 
orokorrarekin lotuta eta, horretarako arrazoiak dauden kasuetan, erauntsietarako tankeak 
aurreikusiko dira euri-uren sareetarako.  

• HAPNa garatzeko araudiak behartzen du isurketa toxikoak sor ditzaketen enpresek 
teknologia hoberenak izatera, isurketa horiek minimizatzeko, tratatzeko edo/eta kudeatzeko. 

 
Urbanizazio eta eraikuntza proiektuek bermatu egingo dute hiriko hondakin uren isurketen bilketa 
eta haien lotura kolektore edo intertzeptagailu orokorretara, Atalerrekako HUAn tratatu ahal 
izateko. Sareak bereiz egokituko dira eta ahalik eta estankotasun maila eta isurien kontrol 
handienarekin diseinatu eta gauzatuko dira. Hiriko hondakin-uren edo euri-uren kolektoreetan 
erauntsietarako tankeak zein kasutan jarri behar diren aztertuko da. 

8.3.6. URAREN GAINEKO NEURRIAK NATUR BALIABIDE GISA 
 
• Garapen plangintzak eta urbanizazio eta eraikuntza proiektuek beharreko neurriak hartuko 

dituzte uraren erabileran ahalik eta gehien aurrezteko eta erabilera hori eraginkorra izateko, 
bai obrak egiten diren bitartean bai urbanizazioak eta eraikinak ustiatzen diren bitartean. 

• Garapen plangintzak eta urbanizazio proiektuek beren zehaztapenetan jasoko dute 
ureztatzeko eta mantenurako ahalik eta ur kontsumo txikienarekin diseinatuko direla parkeak 
eta espazio libreak. 

8.3.7. HIRIKO INGURUMENAREN GAINEKO NEURRIAK 
 
8.3.7.1. Kutsadura akustikoa eta bibrazioak sortzea 
 
• Garapenen plangintzak eta proiektuek neurriak hartuko dituzte zarata eta bibrazioak ahalik 

eta gehien murrizteko, eta legeak eskatutako baldintzak betetzen dituen makineria erabiliko 
dute, makineria hori behar bezala mantenduko dute eta lan aldiak mugatuko dituzte obrak 
egiten diren bitartean (jendea bizi den guneetatik gertu gaueko lan txanda saihestuz, lan 
horien beharra justifikatuta ez badago) eta abar. 

• Obrak egiten diren bitartean erabilitako makinek bete egingo dituzte indarrean dagoen 
legeriak aire zabalean erabiltzen diren makinen soinu-igorpenen inguruan jasotako aginduak, 
eta bereziki, aire zabalean erabiltzen diren hainbat makinek ingurunean sortutako zarata 
arautzen duen otsailaren 22ko 212/2002 Errege Dekretuak (apirilaren 28ko 524/2006 Errege 
Dekretuak aldatua) eta arau osagarriek xedaturikoa aplikatu behar zaienean. 

• Irunek udalerriko zonifikazio akustikoaren planoa egin beharko du Zaratari buruzko azaroaren 
17ko 37/2003 Legean xedaturikoaren arabera. Zonifikazio akustikoaren mapa horretan jasoko 
dira komunikazio azpiegituretan eskumenak dituzten agintariek adierazitako zortasun 
akustikoko eremuak. 

• Aipatutako Lege horretan xedaturikoari jarraiki, HAPNari Behin Betiko Onarpena eman baino 
lehen eta honako kasu hauetan udal zaraten mapa eguneratzeko, aldatzeko edo egiteko 
beharrezkoak diren azterketak eta lanak bururatuko dira: gaitasun handiko bide sistema 
berrietan, gaitasun handiko bide sistemen aldaketetan, egun urbanizaturik dauden eta zarata 
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eragile garrantzitsuen eraginpean dauden hiri esparruen aldaketetan eta zarata eragile 
garrantzitsuen eraginpean egongo diren hiri esparru berrietan. 

• Plangintzak eta proiektuek, zarataren alorrean, kalitatearen helburuak betetzea izango dute 
helburu nagusi hiri garapen berrietan, aldatutakoetan, komunikabide azpiegitura berrien 
inguruetan eta eraldatuko diren azpiegituren inguruetan. Xede horretan beharreko hots 
azterketak egingo dira eta teknikoki bururatu daitezkeen zentzuzko neurri guztiak hartuko 
dira. 

• Horretarako, plangintza estrukturalak eta xeheak lehen irizpide gisa izango dute erabilera 
sentikorrenak (irakaskuntza zentroak, osasun etxeak eta bizileku aldeak, sistema orokorreko 
espazio libreak...) soinu iturri handienetatik urruntzea, hain sentikorrak ez diren erabilerak 
tartean sartuta. 

• Era berean, plangintzak eta proiektuek teknikoki egiteko modukoak diren beste neurri batzuk 
proposatuko dituzte kalitate helburu horiek beteko direla bermatzeko: eremuren batean 
trafikoa murriztea, igarotzeko abiadurak egokitzea, hesi akustikoak eta abar. 

• Eraikuntza proiektuek kalitate akustikoaren helburuak betetzea izango dute xede indarrean 
dagoen legerian (urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretua, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 
37/2003 Legea garatzen duena zonifikazio akustikoaren, kalitate helburuen eta igormen 
akustikoen inguruan) ezarririko barne espazioetan. Era berean, barne antolakuntza 
egokienak aurreikusiko dituzte alde sentikorrenak (logelak, irakurtzeko gelak...) zarata 
eragileetatik ahalik eta urrutien egokitzeko. 

• Esparru berri batzuek (aldatutakoak barne) edo horien zati batzuek ez badituzte betetzen 
legeak ezarritako kalitate akustikoaren helburuak, babes akustiko bereziko eremutzat hartuko 
dira eta eremuko plan espezifikoak jarriko dira abian. Hala ere ez badira betetzen kalitate 
akustikoaren helburuak, egoera akustiko bereziko eremutzat hartuko dira zarataren legean 
xedaturikoari jarraiki. 

• Epigrafe honetan jasotako proposamen guztiak koordinatu egin beharko dira zarataren 
alorrean eskumena duten beste Administrazioekin, errepideen, burdinbideen eta aireportuen 
alorretako Administrazioekin bereziki. 

 
8.3.7.2. Trafiko motordunaren gaineko eragina 

 
• Garapen plangintzak eta proiektuek beharreko neurriak bermatuko dituzte obrak egiten diren 

bitartean sor daitezkeen eragozpenak minimizatzeko honako alor hauetan: behin behineko 
desbideratzeak, herritarrei egin beharreko abisuak, seinale aski jartzea, zoruaren kalitatea 
behin-behineko bidean eta abar.  

 
8.3.7.3. Mugikortasun intermodala hobetzea 
 
Plangintzaren hurrengo faseetan (derrigorrezko proiektuak barne) halako neurri batzuk garatuko 
dira irisgarritasuna bultzatzeko eta era iraunkorren bidez mugikortasunari lehentasuna emateko. 
Plangintzak jasoko dituen neurri horiek osagarri izango dira alor honetan eskumena duen udal 
ekimenak bideratzen dituenekin eta hierarkia maila goragoko beste Administrazio batzuen, foru 
mailakoekin hasi eta estatu mailakoekin buka, ekimenekin. 
 
• HAPNak jada jaso du Irungo erdialdea auzoekin lotuko duten bidegorrien sarearen 

proposamena eta jaso egiten ditu halaber EAEko bizikleta bideen LAPak proposaturikoak. 
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• Plangintza estrukturalak eta plangintza xeheak mugikortasun iraunkorrerako moldeen 
ezarpena edo intermodalitatea erraztu beharko dute: gaitasun handiko garraio publikoa 
(trenak, autobusak eta, hala behar badu, tranbia), oinezkoentzako eta bizikletentzako bideak. 

• Mugikortasun iraunkorrerako sare horiek (garraio publikoa, oinezkoentzako eta 
bizikletentzako sareak) planteatutako hirigintza garapen nagusiak lotu beharko dituzte, 
etxebizitza aldeak izan nahiz ekonomia jarduerak garatzeko aldeak izan, urrutien daudenak 
barne (Araso, esate baterako). Baldintzak hobetu litezke autobus linea berriak ezarrita edo 
daudenak aldatuta. 

• Aldapek, maila aldeek eta gisakoek hartaraturik irisgarritasun arazoak aurreikusten direnean 
eta justifikatzen ahal denean, garraio bertikalerako elementuak (eskailera mekanikoak edo 
igogailuak) egokitzeko aukera aztertuko da, lehen adierazitako proposamen horiek osatze 
aldera. 

8.3.8. INGURU SOZIOEKONOMIKORAKO NEURRIAK 
 
Alor honetan ez da neurri zuzentzailerik proposatu eragin positiboetarako (Aisiarako aukerak 
areagotzea, etxebizitzen eta jarduera ekonomikoen eskariari erantzutea). 
 
8.3.8.1. Nekazaritzaren produktibitatea galtzea 
 
Garapen plangintzak bermatu egingo du esparru berriekin edo bide proposamenekin 
bateragarriak ez diren baina jarduerarekin jarraitu nahi duten nekazaritza eta abere-hazkuntza 
ustiapen estrategikoen iraupena. Horretarako, beharreko lekualdatzeak egingo ditu nekazaritza 
jardueraren jarraipena ziurtatzeko moduko baldintzetan. 
 
Oiantzabaletaren Luzapeneko, Uruneko eta Epeleko sektorizazio planek Balio Estrategiko 
Handiko lurzoruak daudela kontuan izango dute haien gaineko eragina minimizatu ahal izateko. 

 
8.3.8.2. Etxe uzteak 
 
Garapen plangintzak bermatuko du: 
• Indarrean dagoen legeriak aurreikusitako baldintzak beteko direla etxe uzteen eta beste 

etxebizitza bat ematearen alorrean: 2006ko ekainaren 30eko Lurzoru eta Hirigintzari buruzko 
Legearen Bigarren Xedapen Gehigarria. 

• Indarrean dagoen legeriak aurreikusitako baldintzak beteko direla etxe uzteen eta beste 
etxebizitza bat ematearen eta jarduera ekonomikoak iraungitzearen (nekazaritzakoak barne) 
alorrean: 2006ko ekainaren 30eko Lurzoru eta Hirigintzari buruzko Legearen Bigarren 
Xedapen Gehigarria. 

• Nolanahi ere, etxebizitzak uzteari eta beste etxebizitza bat emateari dagokionean bereziki, 
ahaleginak egingo dira lekualdatzeko, behin-behineko etxea emateko... lanek ahalik eta 
eragozpen eta nahasmendu txikienak eragin ditzaten. 
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8.3.9. INGURUMEN ARRISKUAK ARINTZEKO NEURRIAK 
 
8.3.9.1. Arrisku geoteknikoak 
 
• Garapenen plangintzak eta proiektuek nahitaezko azterketa geoteknikoak egingo dituzte. 

Ahaleginak egingo dira azterketa geoteknikoak aurreneko faseetan bururatzeko (plangintza 
estrukturala edo plangintza xehea) eta hartu beharreko erabakiak lehenbailehen hartzeko. 

• Azterketa geotekniko horien gomendioen arabera egingo dira obrak. Bioingeniaritza teknikak 
erabiltzeko aukera jasoko da aintzat hartutako soluzioen artean. 

• Azalgabetutako azalerak sortu bezain laster birlandatuko direla bermatuko da. 
 
8.3.9.2. Uholdeak izateko arriskua 
 
• Indarrean dauden legezko xedapenetan uholde-arriskua duten eremuen inguruan jasotako 

zehaztapenak errespetatuko dituzte esparru berriek, garapenarekin loturikoak barne 
(Estatuko eta EAEko uren legea, Itsasertzak eta Errekak antolatzeko LAP eta abar). 

• Ez da km2 1tik gorako ur ibilguak morfologikoki (ur-bideratzeak, aldaketak trazatuan...) 
kaltetuko dituen jarduerarik onartuko hirigintza garapen berriak egiteko orduan, interes 
publiko handiagoko arrazoiren bat ez badago eta agintaritza hidrologikoak baimen zehatza 
ematen ez badu. 

• Ibilguetatik gertu ezarri behar diren hiri garapen berriek, uholde-arriskua duten eremuekin 
bateragarriek diren erabilerak garatzeko gordeko dituzte ibaiaren ibilbidearen ondoan dauden 
eremuak: ekologia hobetzeko edo lehengoratzeko, espazio libreetarako, aire zabaleko kirol 
guneak antolatzeko, bateragarriak badira nekazaritza eremuak egokitzeko, etab. Larrialdien 
berri emateko sistemak edukiko dituzte. 

• Gainera, 10 edo/eta 100 urtera uholdeak izateko arriskua duten eremuak (Zubieta – 
Urdanibia, Lastaola Postetxea, Pasu, Mendipe, Korrokoitz eta Papinea) hartzen dituzten 
esparruetako garapen plangintzak, aurreikusitako eraikinak urak hartzeko arriskua murrizteko 
moduan antolatuko ditu alde horiek. 

• Hirigintza garapen berriek eta bide proposamenek ez dute hirugarrenen uholde-arriskua 
areagotuko ez urez goiti ez urez beheiti. 

• Oso urbanizatuta dauden arro txikietan iragazkortasun osagarri batek izan lezakeen ondorioa 
aztertuko da: kontzentratzeko denboraren luzapena eta arriskuaren areagotzea uraz beheiti. 
 

8.3.9.3. Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak 
 
• HAPNa tramitatzen den bitartean bete egingo dira lurzorua ez kutsatzeko edo kutsadura 

garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legeak jasotako aginduak. 
• Osorik edo zati batean kutsatuak egon daitezkeen lurzoruen inbentarioaren (IIT honetako 

ingurumen baldintzatzaileen planoetan kartografiatuak) barneko lursailetan dauden esparruek 
aipaturiko Lege horretan xedaturikoaren arabera eskuratuko dute lurzoruaren kalitate 
adierazpena. Horretarako, beharreko azterketa, proiektu eta jarduera guztiak egingo dira. 
Azterketa horietatik etorritako neurriak aurrera eramango direla bermatuko da obrek irauten 
duten bitartean. 

• Obrak egiten diren bitartean aurrez identifikatu gabeko lurzoru kutsatuak agertzen badira, 
aipaturiko 1/2005 lege horrek xedaturikoa beteko da. 
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8.3.9.4. Arrisku teknologikoak 
 
• HAPNa behin betiko onartu ondoren, eguneratu egingo da udal larrialdi plana, eta 

merkantzien garraiorako arrisku bideen eraginpeko eremuen barnean dauden esparru guztiak 
sartuko dira hartan (ikus 5. Mapa Ingurumen Arriskuak). 

8.3.10. BESTE NEURRI OSAGARRI BATZUK 
 
HAPNak, bere ondoz ondoko faseetan, garapen plangintzak eta urbanizazio, eraikuntza eta 
etxegintza proiektuek garatu beharreko beste neurri osagarri batzuk egingo ditu bere. Honako 
arlo hauetan izango dira aplikagarri neurri osagarri horiek: 
• Argi bidezko kutsadura mugatzeko. 
• Eraikinen energia eraginkortasuna bermatzeko: isolatzeak, autonomia ur beroari eta 

berokuntzari dagokienean (eguzki biltzaileak, geotermikoa...). 
• Ingurumen egiaztagirien eta kalitateren bermearen zigilua duten material eta produktuen 

erabilera bultzatzeko. 
• Orientazioak, aireztapenak, eraikinen barne antolakuntza, eguzki biltze pasiboa... 
• Eraikinek energia sorrarazten laguntzeko: fotovoltaikoa, minieolikoa... 
• Neurri orokorrak obrei begira: azalerak seinaleztatu, lehendik dauden bideak erabili, 

trafikoaren gaineko kontrola, makineriaren mantenua, hondakinak obran bertan biltzea... 
 
8.4. GEROAGOKO INGURUMEN EBALUAZIOAK, IRIZPIDEAK 
 
2011ko maiatzaren 12an Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saileko 
Ingurumen Kalitate Zuzendaritzak txostena egin zuen Irungo Hiri Antolamendurako Plan 
Nagusiaren inguruan (hasierako onarpenerako Espedientea), eta Ingurumen Eraginaren 
Ebaluazio prozeduraren pean dauden etorkizuneko proiektuen esparrua osa dezaketen 
proposamenak azaltzen dira bertan, eta ebaluazio hori egiteko gidalerroak ezarri ere, hala behar 
badu. Txosten horretan oinarriturik eta kontuan izanik urriaren 16ko 211/2012 Dekretuaren 
(planen eta programen ingurumen ebaluazio estrategikoaren prozedura arautzen duena) lehen 
azken xedapenak egiten duen aldaketa EAEko ingurumena babesteko otsailaren 27ko 3/1998 
Lege orokorraren I. eranskinean, Ingurumen Eraginaren Ebaluazioa (IEE) beharko duten 
proiektuak aipatuko dira ondoren: 
 

• Kontuan izanik Irungo udalerrian badaudela Natura 2000 Sareari dagozkion eremu batzuk 
(GKL Aiako Harria, GKL Txingudi-Bidasoa eta HBBE Txingudi), eta urtarrilaren 11ko 
1/2008 Errege Dekretuaren 16. artikulua betetzearren, dekretu horrek onartzen baitu 
proiektuen Ingurumen Eragina Ebaluatzeko Legearen testu bateratua, zuzenean nahiz 
zeharrean Natura 2000 Sareko eremuetan eragina izan dezaketen proiektu guztietarako, 
proiektu horri begira ingurumen eraginaren ebaluazioa egin behar den ala ez den esateko 
eskatuko dio sustatzaileak komunitate autonomo bakoitzak erabakitzen duen organoari. 
 

• IEEa bete beharko duten proiektuak: 
 
o Garraio azpiegiturak: autopisten, autobideen, errepide azkarren eta errepide 

konbentzionalen eraikuntza, burdinbideen aldatze intermodaleko instalazioen 
eraikuntza. 
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o Industria eremuetako urbanizazio proiektuak, ha 1eko azalera edo handiagoa 
dutenak, osorik edo zati bat ingurumenari begira kalteberak diren eremuetan 
dagoenean. 

o Bizileku eta merkataritza eremuetako urbanizazio proiektuak, ha 1eko azalera edo 
handiagoa dutenak, osorik edo zati bat ingurumenari begira kalteberak diren 
eremuetan dagoenean. 

o Zoru urbanizaezineko aparkalekuak, 3000 m2-ko azalera edo handiagoa dutenak, 
osorik edo zati bat ingurumenari begira kalteberak diren eremuetan dagoenean. 

o Ibai bideratzeak eta ibilguen trazadura aldaketak, gutxienez 250 metroko ibilgu-luzera 
naturalean esku hartzen denean. 

 
Ingurumen eraginaren Ebaluazio erraztua egingo da ondoko kasu hauetan, eta proiektua 
prozedura horren pean jartzeaz arduratuko dena izango da proiektua baimentzeko eskumena 
duen organoa: 
 

o Galtzada bikoizteak eta errepideetako plataformen zabaltzeak. 2 km-tik beherako 
trazadura aldaketak, eta 2 km-tik gorakoak lurraldea antolatzeko planetan lurzoru 
kalifikazioa dutenean, baldin eta  Ingurumen Eraginaren Baterako Ebaluazioa bete 
badute plan horiek. 

o 3.000 m²-tik gorako azalera duten zoru urbanizaezineko aparkalekuak. 
 
Era berean, Ingurumen Eraginaren Ebaluazio prozedura betetzeko beharra jasotzen du HAPNa 
garatzeko aurreikusitako edozein proiekturako, urtarrilaren 11ko 1/2008 Errege Dekretuan, 
dekretu horrek onartzen baitu proiektuen Ingurumen Eragina Ebaluatzeko Legearen testu 
bateratua, edo/eta EAEko ingurumena babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean jasota 
badaude. 
 
Plan Nagusia garatzeko proiektuen Ingurumen Eraginaren banakako Ebaluazioa egiteko 
Gidalerro Orokorrak jasotzen ditu Ingurumen Kalitate Zuzendaritzaren  2011ko maiatzaren 12ko 
txostenak, ondoren adierazten direnetarako, hain zuzen ere, eta gainera, aintzat hartu dira 
dokumentu honen neurri zuzentzaileen eta ingurumena zaintzeko programen atala idaztean eta 
HAPNaren araudian, garapen proiektuetan jasoko direla bermatzeko: 
 

o Kultur Ondareko zati gisa katalogaturiko eremuetan proiektaturiko urbanizazioen kasuan, 
azterketa egokia egin beharko da proiektu horiek, eremu hori Euskal Kultur Ondarearen 
Inbentario Orokorrean sartzeko aintzat hartu diren elementuetan, izan dezaketen 
eraginaren inguruan, eta baita dagoen paisaian izan dezaketenaren inguruan ere.  

o Jabari publiko hidraulikoan aurrera eraman beharreko esku hartzeak direnean, ertzak, 
fauna, flora eta uraren kalitatea kontserbatu ahal izateko, halako kontsiderazio batzuk 
jaso beharko dituzte Planean sartu beharreko Gidalerroak, esate baterako: 

� Obrek erriberako egituran edo landaredian sor ditzaketen eraginak ahalik eta 
gehien murriztea. 

� Birlandatze lanetan bertako espezieak erabiltzea. 
� Ezpondak eta erriberak egonkortzeko, lehentasuna emango zaie landareak 

erabiltzen dituzten teknikei, ingeniaritza naturalistikoa, esate baterako.  
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� Aintzat hartuko dira ibilgu bakoitzean dauden fauna espezieak eta, egokitzat 
hartzen bada, haien babes-mailaren arabera, baldintzatu egingo da obrak egiteko 
garaia. 

� Ibilguaren eta erriberen lotze-funtzionaltasuna ziurtatu egingo da bai obrak egiten 
diren bitartean bai gero ere. 

� Gai solidoen eta likidoen ekarria baztertu edo ahalik eta gehien murriztuko da 
ibaietan eta erreketan, eta baita beste edozein kutsatzaile ere. 

 
o Paisaian integratzeari dagokionean, ingurumena eta paisaia lehengoratzeko programa 

izango dute proposatutako esku hartze proiektuek, eta honako kontsiderazio hauek 
aintzat hartuko dira gutxienez: 
 

� Obrek ukituriko eremu guztietan egingo dira ingurumena eta paisaia 
lehengoratzeko lanak, baita honako hauek egiteko obretan ere: instalazio 
osagarriak, zabortegiak, betegarri berriak, obretan erabiltzeko materialak 
ateratzeko eremuak, jariatze-urak drainatzeko sareak, obrara sartzeko bideak, 
soberakinen gordailuak edo aurkeztutako lehengoratze proiektuan ageri ez diren 
arren obretan aldatu egin diren eremuak. 

� Azalgabetutako azaleren higadura saihesteko, ahal bada bederen, obrak egiten 
diren aldi berean egingo dira ukituriko eremu guztiak lehengoratzeko lanak, obrek 
aurrera egiten duten heinean birmoldatze eta birlandatze lanak egin ahal izateko.  

� Ahal den guztietan, saihestu egingo da lurbetetze-ezpondak hormigoizko kare-
esnez egonkortzea azaleran, horren lekuan egokiagoa baita inguruaren 
araberako bioingeniaritza teknika integratuak erabiltzea. 

 
o Sor daitezkeen hondakinei dagokienean:  

 
� Ahal den guztietan, eremuko topografia ezaugarrietara egokitu behar dira 

hirigintza esku hartzeak, lur iraultzeen balantzea orekatu ahal izateko. 
� Legeak aurreikusitakoaren arabera bideratuko da hondakinen kudeaketa eta obrak 

egiten diren bitartean hondakinak kudeatzeko proposamena aurkeztu beharko da, 
hondakin horiek jaso, bildu eta tratatzeko sistemak deskribatuta. 
 

o Era berean, eta Jardueren II. Eranskinean jasotako kutsatuak egon daitezkeen zoruetan 
aurreikusi daitezkeen hirigintza esku hartzeei, edo 1/2005 Legearen arabera zorua kutsa 
dezaketen instalazioei dagokienean, esku hartzearen deskribapen xehea egin beharko 
da, Lege horren 17. artikuluan jasotako kasuren bat gertatzen den ala ez den jakin ahal 
izateko. 

o Obrak egiten diren bitartean sortzen den atmosferaren kutsadurari dagokionean, hainbat 
neurri hartu beharko baitira, esate baterako, bideak urez garbitu, ibilgailuak garbitzeko 
guneak ezarri eta abar. 

o Kutsadura akustikoari dagokionean, Txostenak esaten du aintzat hartu behar dela 
aplikatu beharreko legeriak aurreikusitakoa, eta bereziki 37/2003 Legea, 1367/2007 
Errege Dekretuak garatzen duena. 
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9. HAPNaren ERAGINAK IKUSKATZEKO PROGRAMA 
 
Hiri zoruko eta zoru urbanizagarriko garapen esparruetarako Hirigintza Arau Partikularrek 
jasotako babes-neurriak beteko direla ziurtatzeko ikuskatze prozedura garatzen du kapitulu 
honek, eta baita Plan Nagusian jasotako babes-neurriak ere, zoru urbanizaezineko esku 
hartzeekin lotuak. 
 
9.1. KONTROLAREN HELBURUAK, IKUSKATU BEHARREKO ALDERDIAK 
 
Honako hauek dira Ikuskatze Programaren helburuak: 
 
• Udalerriko ingurumenaren zaintza bermatzea. 
• Ingurumen eragin berriak edo aurreikusitako eraginen desbideratzeak aurreikustea. 
• HAPNa garatzeko tresnetara prebentzio neurriak, neurri zuzentzaileak eta konpentsaziozkoak 

jaso direla egiaztatzea. Proposaturiko jarduerak garatzeko plangintzari dagozkion 
dokumentuen kontrola. 

• Hirigintza Araudi Partikularretan eta Ingurumen Iraunkortasun Txostenean aurreikusitako 
babes neurriak eta neurri zuzentzaileak egokiro aplikatzen direla bermatzea. 

• Beharrezko irizten denean, beste neurri batzuk proposatzea eta bideratu direla egiaztatzea. 
• Arestian adierazitako guztia, jarraipena egiteko adierazleen kalkulua barne, hiritarrei 

jakinaraztea. 
 
9.2. IKUSKATU BEHARREKO SISTEMAK, ALDERDIAK EDO ALDAGAIAK IDENTIFIKATZEA 
 
Honako hauek dira plan honek ikuskatu behar dituen alderdi garrantzitsuenak: 
 

• Lurzoruaren okupazioa: artifizializazioa, eremu garrantzitsuak babestea, gaitasun handiko 
lurzoruak.  

• Natur Espazio Babestuen sarean eragina izan dezaketen esku hartzeak (Aiako Harriko 
parke naturala) edo GKL, bereziki GKL Txingudi - Bidasoarekin loturik. 

• Natur garrantziko landaredia ukitzen duten esku hartzeak. 
• Ibai sistemak ukitzen dituzten esku hartzeak. 
• Kultur ondareko elementuak ukitzen dituzten esku hartzeak 
• Uholde-arriskua duten eremuetako esku hartzeak. 
• Faunarentzako garrantzi bereziko eremuetako esku hartzeak 
• Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak dituzten edo izan dituzten eremuetako esku hartzeak. 
• Ekosistemen konektibitatean eragina duten esku hartzeak. 
• Mugikortasun Iraunkorrerako esku hartzeak. 
• Kalitate akustikoaren planen garapena zonifikazio akustikoaren arabera. 
• Energia 

Ingurumena Ikuskatzeko Plana zuzenean garatuko du Irungo Udalak ingurumenaren arloan 
aditua den Teknikari baten bidez, edo Udalak giza baliabide egokiak ez izatera, aholkularitza 
kualifikatu batek bururatuko du egiteko hori.  
 
9.3. IKUSKATZE PROGRAMAREN DISEINUA 
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Plangintza eta proiektua garatzen diren faseetan, plangintza eta proiektu horiek osatzen dituzten 
dokumentuak arduratuko dira Ingurumen Iraunkortasunaren Txosten honetan jasotako 
adierazpen nagusiak bete daitezen. 
 

• Proposatutako neurri zuzentzaileak garatzeko beharreko zehaztapenak jasoko dira 
plangintza dokumentuetan, eta dagokien araudian sartuko dituzte. 

•  Proiektuetan, memorian nahiz baldintza pleguetan eta planoetan jasoko dira neurri 
zuzentzaileak, eta beharreko aurrekontu partidak bereiziko dira baldin eta neurri horien 
balorazio ekonomikoa egin badaiteke. 

 
Esku hartze bakoitzaren garrantziaren arabera, proposatzen da Ingurumena Zaintzeko Programa 
(IZP) ezartzeko aukera baloratzea urbanizazio eta eraikuntza faseetarako. Ingurumena Zaintzeko 
Programa espezifiko bakoitzerako jarritako helburuen arabera, honako alderdi hauek hartuko dira 
kontuan IZParen xede gisa: 
 

• Espazioa urbanizatu eta antolatzeko irizpideak:  
 

o Lurzoruaren okupazioa 
o Intereseko landareak 
o Natur garrantziko eremuetan izango den eragina 
o Egokitze topografikoa 
o Mugikortasuna 

 
•  Arriskuak minimizatzea:  

 
o Lurzoruaren kalitatea lurra kutsa dezaketen jarduerak dituzten edo izan dituzten 

eremuetan. 
o Uholde-arriskua minimizatzeko azterketa hidrauliko espezifikoa 
o Jasandako ingurumen Zarataren azterketa 

 
• Ingurumena eta paisaia lehengoratzea 

 
o Ingurumena eta paisaia lehengoratzeko programa 

 
• Energia iraunkortasunaren irizpideak eraikuntzetan 

 
Ingurumenaren Zaintzarako Programan noizean behingo bisita batzuk jaso beharko lirateke obra 
faseak irauten duen bitartean, aldian behin txostenak egin ahal izateko ondoko puntu hauetan 
adierazten den bezala: 
 

• Gorabehera nagusiak, babes neurrien eta neurri zuzentzaileen aplikazioaren egoera, 
sumaturiko arazoak eta abar jasoko dituzte aldian behin egingo diren txostenek. 

• Obrak egindako okupazioa kontrolatuko da, okupazio hori Proiektuetan jasotako 
aurreikuspenekin bat datorrela ziurtatzeko eta aipaturiko proiektu horrek jasotakoa baino 
azalera handiagoa ez dela hartu egiaztatzeko. Arreta berezia eskainiko zaie proiektuaren 
beharrengatik desagerrarazi behar ez diren intereseko landare orbanei. 
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• Kontrolatu egingo dira ibilguen morfologian eraginik ez izateko aurreikusitako neurriak eta 
landarediaren gaineko eragina arintzeko aurreikusitakoak. 

•  Eraikuntza fasean induskatutako materialak eta beste hondakinak kontrolatuko dira, 
horiek behar bezala bereizi eta kuantifikatu ahal izateko azken xedea ematen zaien arte. 
Baimendutako kudeatzailearen onarpen dokumentuarekin egiaztatuko da alderdi hori. 

• Landare lurraren tratamendu zuzena kontrolatuko da. 
• Arkitektura eta arkeologia ondare historikoa babesteko aurreikusitako neurriak abian jarri 

direla kontrolatuko da. 
• Neurri zuzentzaileak behar bezala ezarri direla eta eraginkorrak direla kontrolatuko da, 

uren kalitatea murriztu ez dadin. 
•  Konektibitate ekologikoa hobetzeko neurriak bideratu direla kontrolatuko da. 
• Obrako eraikuntza fasean egiaztatu egingo dira aldatutako topografia birmoldatzeko 

jarduerak, topografia naturalera ahalik eta gehien egokitu ahal izateko: ezpondak 
biribilduz oinean eta altxaeran, ertzak eta azalera lauak saihestuz eta abar. Sortutako 
ezponden malda egiaztatuko da, bertako landaredia suspertzeko aukera bermatu ahal 
izateko. 

•  Obrako makineriari aldian behin berrikuspenak egiten zaizkion kontrolatuko da, igorpenei 
eta zaratei dagokienean bereziki, indarrean dagoen araudira egokitu dadin. 

•  Ingurumen zarata murrizteko neurriak bideratu diren eta neurri horiek eraginkorrak diren 
kontrolatuko da. 

• Aldian behingo ureztatzeen kontrola egingo da, horiek zein fasetan egin behar diren 
zehaztuta. 

• Landaredia eta paisaia lehengoratzeko neurriak hartu direla kontrolatuko da eta neurri 
horiek proiektu espezifikora egokitzen direla egiaztatuko da. 

• Azkenik, behin obrak egin ondoren, jarraipenerako azken txostena egingo da, 
proposaturiko prebentzio neurriak eta neurri zuzentzaileak benetan hartu direla eta lanak 
egin diren bitartean gertatutako gorabehera guztiak egiaztatzeko laburpen eta azken 
balorazio gisa. 

 
9.4. JARRAIPENA EGITEKO ADIERAZLEAK 
 
Ondoren, halako adierazle batzuk proposatzen dira Irungo HAPNaren jarraipenerako.   

9.4.1. LURZORUAREN OKUPAZIOAREN ADIERAZLEAK 
 
Lurzoruaren okupazioaren kontrolerako adierazleak: Hiri zoruaren eta zoru urbanizaezinaren 
okupazioaren azalera 1999ko HAPNaren arabera, eta HAPNaren berrikuspenerako 
aurreikusitakoa: 
 
Adierazlea 1999ko HAPNa 

Eguneratuaren 
arabera 

% 
Udalerriari 
dagokionean 

HAPNa 
berrikusteko 
proposamena 

% Udalerriari 
dagokionean 

Hiri zoru sendotuaren azalera 7.183.252 m2 17,13 6.362.591 m2 15,16 
Hiri zoru sendotu gabearen azalera 765.009 m2 1,82 1.585.670 m2 3,78 
Hiri zoruaren Guztizko azalera 7.948.261 m2 18,95 7.948.261 m2  18,95 
Zoru urbanizagarri sektorizatuaren 
azalera 

- - 1.387.418 m2 3,31 
Zoru urbanizagarri sektorizatu 
gabearen azalera 

- - 310.962 m2 0,74 
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Zoru urbanizagarriaren guztizko 
azalera 

766.092 m2 1,83 1.698.380 m2 4,05 
Proposaturiko hiri zoruaren eta zoru 
urbanizagarriaren guztizko azalera 

8.714.353 m2 20,77 9.646.640 m2 23 
Zoru urbanizaezinaren guztizko 
azalera 

33.233.436 m2 79,23 32.301.148 m2 77,00 
Udal barrutiaren guztizko azalera 41.947.788 

 
Balio estrategiko handiko lurzoruaren kontsumoa kontrolatzeko adierazleak: Balio estrategiko 
handiko landa eremuaren, nekazaritza eta abere-hazkuntza eremuaren eta baserrialdearen 
azalera Nekazaritza eta Basozaintza antolatzeko LAParen arabera eta HAPNaren berrikuspenak 
aurreikusitakoa: 

 
Adierazlea HAPNa berrikusteko proposamena 

 
% Udalerriari 
dagokionean 

Balio estrategiko handiko Landa Eremuaren 
azalera 

1.443.319 m2 3,44 
Nekazaritza eta abere-hazkuntza eremuaren 
azalera 

4.325.213 m2  10,31 

Balio Estrategiko Handiko zoruaren azalera 
EAEko Nekazaritza eta Basogintza antolatzeko 
LAParen arabera 

2.458.573 m2  5,86 

Udal barrutiaren guztizko azalera 41.947.788 m2 
 

9.4.2. URAREN KONTSUMOAREN ADIERAZLEAK 
 
Ur eskariaren bilakaeraren eta haren arazketaren kontrolerako adierazleak udalerrian 
aurreikusitako etxebizitza eta industria garapenak gauzatu ondoren (2014 eta 2013 muga-urteak) 
 

Adierazlea 2014 2030 
Guztizko ur eskariaren estimazioa biztanleko eta 
eguneko 310 l/biz/egun 326 l/biz/egun 
Etxeko kontsumoaren estimazioa eguneko/urteko 16.389 m3/sg 26.055 m3/sg 
Industria kontsumoaren estimazioa sg/urteko 32 l/sg 39 l/sg 
Guztizko ur eskariaren estimazioa 7,01 Hm3/urtean 8,28 

Hm3/urtean 



233 

 
Adierazlea 2010 2030 
Araztutako uraren batez besteko bolumena  27.400 m3/día 33.708 m3/día 
Araztutako uraren batez besteko bolumen estimatua sg-
ko 317 l/sg 390 l/sg 
Araztutako uraren urteko bolumen estimatua 9,99 Hm3  12,30 Hm3  
Atalerrekako HUAn tratatzeko gaitasun gorena 660l/sg 

 
2013rako aurreikusitako ur araztuaren hazkunde gorena 2010. urtearekiko % 40,91koa da, eta 
horrenbestez, gaitasun goren teorikoaren % 59an geratzen da guztizko arazte gaitasuna. 
 

9.4.3. HONDAKINEN KUDEAKETAREN ADIERAZLEA 
 
Hondakinen kudeaketa kontrolatzeko adierazleak udalerrian aurreikusitako etxebizitza eta 
industria garapenak gauzatu ondoren: hondakinen pisua biztanleko eta urteko gaur egun eta 
datua HAPNa gauzatzen den arabera. 
 

Adierazlea Egun 
Sortutako hiri hondakin solidoak 700 Kg/biz/urteko 

 
9.4.4. BIOANIZTASUNAREN ADIERAZLEA 
 
Babestutako eremuen kontrolerako adierazleak: Babes Bereziko Landa Eremuaren azalera 
1999ko HAPNaren arabera eta HAPNaren berrikuspenean aurreikusitakoa: 
 

Adierazlea HAPNa berrikusteko 
proposamena 

 
% Udalerriari 
dagokionean 

Babes Bereziko Landa Eremuaren azalera 9.280.765 m2 22,12 
HAPNak Olaberriako harana Babesteko 
Planerako proposatutako azalera 

6.000.000 m2 14,30 
HAPNak Olaberriako errekako Plan Berezirako 
proposaturiko azalera 

3.000.000 m2 7,15 
Udal barrutiaren guztizko azalera 41.947.788 

 

9.4.5. KUTSATUTA EGON DAITEZKEEN LURZORUEN ADIERAZLEA 
 
Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak kontrolatzeko adierazleak: Kutsatuta egon daitezkeen 
lurzoruen egungo azalera eta kutsatuta egon daitezkeen lurzoruen azalera Planaren 
Berrikuspena gauzatu ahala. 
 

Adierazlea Egun 
Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak dituzten 
edo izan dituzten eremuen azalera 

95,93 ha 
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9.4.6. ZARATAREN ADIERAZLEA 
 
Zarata kontrolatzeko adierazleak: zarataren mapak egin ondoren finkatuko da kalitate 
akustikoaren helburuak gainditzen dituzten zoru-mailen eraginpean egondako biztanleen 
ehunekoa eta egingo dira aurreikuspenak komunikazio azpiegituretan hobekuntzak gauzatu 
ondoren. 
 

Adierazlea % 
Kalitate akustikoaren helburuak gainditzen 
dituzten zarata-mailen eraginpean dauden 
biztanleak 

 

 

9.4.7. MUGIKORTASUNAREN ADIERAZLEAK 
 
Mugikortasuna kontrolatzeko adierazleak: joan-etorrien arrazoia eta joan-etorri horiek egiteko 
modua kontrolatuko dira. 
 

Adierazlea Urte
a Emaitza 

Joan-etorriak lanera 2003 % 44 
Joan-etorriak Ikasketengatik 2003 % 16 
Joan-etorriak beste arrazoi batzuengatik 2003 % 40 

 
 

Adierazlea Urte
a Emaitza 

Joan-etorriak garraio publikoan 2003 % 6  
Joan-etorriak automobilean 2003 % 43 
Joan-etorriak oinez 2003 % 44 
Joan-etorriak egiteko beste modu batzuk 2003 % 7 

 
Adierazlea 2003 Emaitza 
Joan-etorriak garraio publikoan 2003 % 6 
Joan-etorriak automobilean 2003 % 43 
Joan-etorriak oinez 2003 % 44 
Joan-etorriak egiteko beste modu batzuk 2003 % 7 

 
Adierazlea 2003 Emaitza 
Batez besteko joan-etorrien denbora lana dela-eta  2003 14,7 minutu 
Udalerriaren loturak garraio publikoaren bidez: hiriarteko 
autobusa 2007 Hainbat 

udalerri 
Hiri garraioaren lineak 2013 5 
Renferen trenbide geltokiak Irunen 2013 2  
Euskotrenen trenbide geltokiak. Lasarte/oria – Hendaia linea 2013 5 
Egungo bizikleta bideen sarea 2013 18,9 km. 
Aurreikusitako bizikleta bideen sarea Informaziori

k ez 45 km 
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9.5. AZTERKETA XEHEA GERORA IZANGO DUTEN ALDERDIAK 
 
Azterketa xehea HAPNa garatzeko tresnen garapen faserako utzia duten alderdiak aipatuko dira 
ondoren: 
 
• Mugikortasun arazoak obrak egiten diren bitartean 
• Uholde-arriskuak 
• Zarata 
• Lurren balantzea 
• Obra hondakinak 
• Arrisku geoteknikoak 
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10. LABURPEN DOKUMENTUA 
 
Uztailaren 22ko 183/2003 Dekretua betetzearren, Behin-behineko Onarpenerako egindako 
Ingurumen Iraunkortasunaren Txostenaren (IIT) sintesi edo laburpen hau egin da. 
 
10.1. AURREKARIAK 
 
Irungo Hiri Antolamendurako Plan Nagusiaren (aurrerantzean HAPNa) Berrikuspenak bete egin 
behar ditu apirilaren 28ko 9/2006 Legean (estatuko oinarrizko legea), plan eta programa jakin 
batzuek ingurumenean eragiten dituzten ondorioei buruzkoan, eta Euskadiko Ingurumena 
babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra garatzen duen uztailaren 22ko 183/2003 
Dekretuan, ingurumen inpaktua batera ebaluatzeko prozedura arautzen duenean, jasotako 
ingurumen ebaluazioa. 
 
Aurrerakin dokumentua eta bere IITa jende aurreko informazio-tramitean jarri ziren 2008ko 
abendutik 2009ko martxora. Horrekin batean herritarren parte hartzeko prozesua eraman zen 
aurrera. Gainera, Aurrerakin dokumentuko proposamenak eta alternatibak eztabaidatzeko 
prozesua bideratu zen 2009ko bigarren erdialdean Planeamenduko Aholku Batzordean. Horren 
guztiaren emaitza gisa ‘Hasierako Onarpen dokumentua idazteko Helburuak eta Irizpideak’ 
dokumentua idatzi zen. Dokumentu hori aho batez onartu zuen Udalbatzak 2010eko martxoan. 
Ontzat hartutako irizpide eta helburu horietatik abiatuta prestatu zen Hasierako Onarpenerako 
dokumentua. 
 
2011ko martxoan udalak hasierako onarpena eman zion HAPNa Berrikusteko dokumentuari, eta 
dagokion IIT dokumentuarekin batean jende aurreko informazio-tramitera eraman zuen apirilean, 
aurkeztutako alegazioak jaso eta haien inguruko iritzia emanez. Era berean, hasierako onarpena 
eman ostean, erakunde desberdinek igorritako txostenak jaso ziren. Hori guztia aintzat hartu da 
IIT hau egiteko orduan.  
 
10.2. HAPNaren HELBURUAK ETA PROPOSAMENAK 
 
Plan Nagusi berriak epe erdiko bilakaera bermatuko duen garapen dinamika hartu du oinarritzat, 
Gidalerroek aurreikusi bezala; hau da, 2022an, seguru aski betikoz onartuko den datatik 8 
urtetara, zehaztu da lehen muga-urtea. Eta zehaztu ere egin du muga-urte gorena, 2030ean hain 
zuzen ere. Beraz, 16 urtez luzatuko litzateke gehienez Plan berriaren araberako epea. 
 
Honako helburu hauek planteatzen ditu HAPNaren Berrikuspenak: 
 
• Bide espazioa berrantolatzea hiriko mugikortasuna hobetzeko: errepide sarea erabakitzea, 

gaur egungoa eskasa eta ezegokia izateagatik. 
• Burdinbide espazioa eraberritzea eta berrantolatzea: burdinbide sareek eratzen duten hesia 

kentzea, erdialdean hiri eremu bat eraberrituz Geltokiaren inguruan. 
• Zoru alternatiba berrien eskaintza Jarduera Ekonomikoetarako: Industrialdeentzako, 

teknologia parkeentzako edo oro har “ekoizpen jarduerentzako” esparru berriak sortzea. 
• Etxebizitzak egiteko lurzoru berriak zehaztea: etxebizitza berriak proposatzea, babestutako 

etxebizitzen eraikuntzan ahalegin berezia eginez. 
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• Ingurumena babestu eta arautzeko irizpideak harmonizatu eta egokitzea: zoru urbanizaezina 
behar bezala babestea eta hornidurak eta ekipamenduak, hau da, berdeguneak, kirol guneak, 
hezkuntza guneak, kultur guneak eta beste emendatzea.  

 
Agenda 21en Ekintza Planean jasotako ildo estrategikoek markatu dituzte Plan Nagusia 
prestatzeko irizpideak. Gainera, baloratu egin da Ingurumen Sailburuordetzak, 2008ko urriaren 
24ko ebazpenaren bidez, gauzatutako Erreferentziazko Dokumentuan jasotako ingurumen 
irizpideak sartzeko aukera (zoruaren arrazoizko erabilera, mugikortasunaren kudeaketa 
iraunkorra, 100 urtera uholdeak errepikatzeko arriskua duten eremuak ez okupatzea, 
bioaniztasunaren galerari eustea, Intereseko landaredia eta garrantzi komunitarioko habitatak 
kontserbatzea, zoruaren zigilatzea murriztea, energiaren aurrezpena bultzatzea, ibilguak 
babestea eta herritarrak zarataren aurrean babestea). 
 
932.288 m2-koa da 1999ko HAPNa eguneratuta hiri zoru eta zoru urbanizagarriaren emendioa; 
hortaz, azalera bera galdu da Zoru Urbanizaezinean. Honenbestez, udal barrutiko Zoru 
urbanizaezina % 79,23 ez baizik eta % 77,00 da, eta hiri zoruak eta zoru urbanizagarriak Udal 
Barrutiaren guztizko azaleraren (41. 947. 788 m2) % 20,77 ez baizik eta % 23 hartzen dute, 
portzentualki 2,33 puntu gehiago.  
 

Lurzoruaren sailkapena HAPNaren berrikuspenean Azalera (m2): 
% 

Udalerriari 
dagokionean 

Hiri Zoru sendotua 6.362.591 15,16 
Hiri Zoru sendotu gabea 1.585.670 3,78 
Hiri zorua guztira 7.948.261 % 18,95 
Zoru urbanizagarri sektorizatua 1.387.418 % 3,31 
Zoru urbanizagarri Sektorizatu gabea 310.962 % 0,74 
Proposaturiko Hiri Zorua eta Zoru Urbanizagarria 
guztira 9.646.640 % 23 
Zoru Urbanizaezina 32.301.148 % 77 
Udal Barrutiko Lurzorua guztira 41.947.788 % 100 

21. Taula. HAPNaren berrikuspenak proposaturiko okupazio azalerak 
 
Bide azpiegituren alorrean hiri izaerako errepidea izatea eta kamioi astunen trafikoa A-8 
autopistatik bideratzea hautatu da. Era berean, Hegoaldeko Ingurabidea bultzatzea erabaki da; 
arteria perimetral moduan egituratuko da errepide hori, A-8 autopistari hiru bide emanda eta 
hartatik hiru lotura eginda (GI-636 errepidearekin Katean, N-121 errepidearekin Behobian eta 
Hegoaldeko Ingurabidearekin erdialdean). Hegoaldeko Ingurabidea osatu egingo da 6.2.09 
Hegoaldeko ingurabidea lotura esparruarekin eta 7.2.08. Matxalagain eta 8.2.05. Blaia (R-1 
alternatiba) bide sistema orokorrarekin. 
 
Burdinbide azpiegituren alorrean hainbat esku hartze proposatzen dira. Espazio batean eta 
berean ADIF-RENFEren eta Euskotrenen sareak batzea, erdialdean baterako geltoki intermodala 
eta estalia eraikitzea eta Araso aldean geraleku bat eraikitzea eta beste hobekuntza batzuk 
egitea dira irismen handieneko jarduerak. 
 
Erabilera nagusia jarduera ekonomikoak (industria erabilerak, teknologia parkeak...) duten 
esparruek 110 ha-ko azalera hartzen dute guztira, eta horietatik 50 ha jarduera 
ekonomikoetarako eremu gisa kalifikatu dira. Aipatzekoak dira, duten azaleragatik, Araso 
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Iparraldearen Luzapena eta Urdanibia – Zubieta. Gainera, Kontuan izan behar da 0.2.01 Geltoki 
Ingurua esparruan, erabilera nagusia bizilekua badu ere, 24.760,68 m2 sartu direla jarduera 
ekonomikoetarako. Urdanibia – Zubieta esparrua Hondarribiko udalerriarekin partekatzen da eta 
Zabaleta esparrua, osorik Irunen badago ere, Hondarribiko balizko bi hirigintza garapenekin 
loturik dago udalerriko ipar-mendebaldean (Istillaundi eta Zaldunborda). 
 
Bestalde, azken urteetan bizi den motelaldi sozio-ekonomiko orokorra kontuan izanik, bestelako 
definizioa eskatzen zuten Plan Nagusiaren Behin-behineko Onarpenerako bertsioan hasiera 
batean jarduera ekonomikoak garatzeko proposatutako esparru batzuek. Hala, azalera gordinak 
eta erabilera globalak aldatu gabe, Oiantzabaletaren Luzapena eta Zabaleta esparruak 
sektorizatu gabeko zoru urbanizagarritzat hartu dira, hasiera batean Urunen eta Epelen 
aurreikusitako zoru mota horrekin bat egiteko. Dagokion Sektorizazio Planean definituko da 
esparru horien antolamendu xehea. 
 
Nabarmenki bizileku erabilera duten esparruen guztizko azalera 111,46 ha dira, eta horietatik 
56,87 ha bizileku lurzoru gisa kalifikatuta daude. Biztanleria proiekzioen berrikuspenaren 
ondoren, etxebizitza berrien kopurua 7.100 etxebizitza berri izatea aurreikusi da, LAGen 
irizpideen arabera kalkulatutako guztizko kopuruaren azpitik horrenbestez, 8.274 aurreikusten 
baitziren haietan. 7.100 etxebizitza horietatik % 48 sustapen librekoak izango dira, % 41 
Erregimen Orokorreko Babes Ofizialekoak eta % 11 Babes Publikoko Etxebizitza Tasatuak. 
Erdialde Geltokikoa da garapen handiena. 
 
Sistema orokorreko ekipamenduetarako ez da alternatibarik planteatu, eta Azken Portu, Gaztelu 
eta Oña izango dira erabilera hori izango duten esparruak. Gainera, sistema orokorreko 
ekipamenduetarako lurzoru erreserbak proposatzen dira beste esparru batzuetan ere, esate 
baterako, Geltoki Inguruan, Gazteluberrin, Urdanibia Zubietan eta San Migel Ekipamenduan.     
 
Hezkuntza motako ekipamenduei dagokienean, zentro berriak proposatu dira Haur 
hezkuntzarako, Lehen eta Bigarren hezkuntzetarako eta unibertsitate mailarako, dauden 
zentroak osatzeko. Batxilergoaren edo heziketa zikloen mailako hezkuntzari dagokionean, 
nahikotzat hartu da Plaiaundi Institutuaren egungo hornidura, 16-18 urte arteko ikasleen beharrei 
begira.  
 
Kirol Ekipamenduei dagokienean, bi alternatiba hartu dira aintzat gaur egun Zubietan dagoen 
hipika lekuz aldatzeko, Ibarrola edo Iginiz, horietan lehenengoa Plan Berezi baten barruan dago 
eta bigarrena Olaberrian. Estali gabeko kirol pistetarako bi alternatiba planteatu dira, Puiana eta 
EAEko Burdinbide tailerren lursaila. Irunek izango dituen kirol ekipamenduen artean, aipatzekoak 
dira Behobiako futbol-zelaia, Zubietan proposaturiko kirol instalazioak, Stadium Gal birkokatzea, 
Arbesko kirol instalazioak, Azken Portu kiroldegia handitzea, Galeko pilotalekua, Kostorbeko kirol 
jauregia eta Puianako kirol gunea. 
 
Azkenik, HAPNak laguntza ekipamenduak (Adineko pertsonentzako egoitza Arbesen, beste 
ekipamendu batzuk gizarte bazterketa egoeran dauden pertsonentzat edo ezintasunak dituzten 
pertsonentzat, gazteentzako ekipamenduak eta abar), osasun ekipamenduak (Bidasoako 
Eskualdeko Ospitalea handitzeko aukera jaso da beste 40 ohe sartzeko eta hirugarren 
anbulatorioa egitea ere) eta ekipamendu sozio-kulturalak (3 zentro zibiko handi, eta horietako 
batean Udal Liburutegia birkokatu) proposatzen ditu, kokaleku alternatibarik planteatu gabe. 
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HAPNaren berrikuspenean aurkeztutako datuek bermatzen dute baliabide hidriko aski badagoela 
planteatutako hirigintza garapen berrietatik sortutako eskariei erantzuteko (2030ean guztizko 
kontsumoa segundoko 302 litrokoa izango dela kalkulatu da). Era berean, bide azpiegituren 
alorrean eskumenak dituzten agintarien txostenek ere bermatzen dituzte HAPNak honen 
inguruan egiten dituen proposamenak. 
 
Zoru Urbanizaezina tratatzeko proposamenak ez du alternatibarik planteatu.  
 
HAPNa idatzi den bitartean Zoru Urbanizaezinean hainbat kategoria sartu dira udalerriko natur, 
nekazaritza eta baso balioak babestu ahal izateko, eta gainera, EAEko LAGek Zoru 
Urbanizaezinerako proposaturiko lurralde ereduaren arabera garatuko da. Zazpi antolamendu 
kategoria definitu dira, eta berariazko erabilera eta eraikuntza erregimena du horietako bakoitzak: 
 

� Landa eta Nekazaritza eta abere-hazkuntza eremuak (RAC) 
� Balio estrategiko handiko Landa Eremuak (RAVE) 
� Basoaldea (RUFO) 
� Babes Bereziko Landa Eremua (REP) 
� Azaleko Uren Babes Eremua (PAS) 
� Sistema Orokorrak Zoru Urbanizaezinetan 
� Ekipamenduak zoru urbanizaezinean (EZR) 

 
Hiru kategoria hauetan REP da guztietan murriztaileena, izan ere bertara biltzen dira nekazaritza, 
baso edo abere-hazkuntzarako balio handia duten zoruak, baliabide naturalak ustiatzeko aukera 
ematen dutenak, paisaia izaerako balioa dutenak, historia eta kultura izaerako balioa dutenak eta 
fauna, flora eta oreka ekologikoa babesten dutenak. Logikoa denez, murriztailea da halaber PAS 
delakoa, Azaleko Uren babeserako eremua. 
 
Berregokitu egin dira aurreko Plan Nagusiak definituriko Babes Bereziko eremuen inguruak, 
duten topografiagatik, ingurumen balioagatik edo paisaiaren alorrean duten garrantziagatik era 
honetako erregulazioa behar zuten esparruak ere hartu baitira oraingoan; beste batzuk, berriz, 
kendu egin dira ez dutelako horrelako babes-mailarik behar.  
 
Aiako Harriko Parke Naturalaren inguruari dagokionean, nahiago izan dugu eremu hori bertarako 
onartutako araudiarekin lotu. Era berean, landa eremu batzuen mugak eta hedadura berraztertu 
ditugu Aiako Harria Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE ES2120016) izendatu eta Txingudi – 
Bidasoa KBE – HBBE (KBE ES2120018 eta HBBE ES0000243) onartu ondoren. Kontuan izan 
behar da Txingudiko HBBEen mugak bat datozela RAMSAR Hezegunearekin. 
 
Bestalde, logikoa denez, berregokitu egin dira nekazaritza eta abeltzaintza landa-eremuak 
(RAC), izendapen ofizialean, murriztu egin direlako mazela batzuetako goiko eremuetan, eta 
dituzten ezaugarriengatik beste bi kategorietan sartu dira, egokiagoak direlako era horretarako 
lurretarako.  
 
Balio Estrategiko Handiko Nekazaritza eta Abeltzaintza eremuari (RAVE) dagokionez, aintzat 
hartu da Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza eta Ingurumen 
Saileko Landa eta Kostaldea Garatzeko Zuzendaritzak igorritako txostenak gomendatu bezala, 
baina zehatzago doitu dira EAEko Nekazaritza eta Basoak antolatzeko Lurraldearen Arloko 
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planoan adierazitako eremuak, ahalik eta ongien egokitu dira lurraldearen errealitatera, 
horretarako aukera eman baitu Plan Nagusian zoru urbanizaezinei begira lan egin den eskala 
zehatzagoak. 
 
Olaberriako harana Babesteko Plan Bereziari dagokionean, esan behar da, bultzatu eta bermatu 
egingo dituela nekazaritza eta abeltzaintza erabilerak, baliabide jakin batzuen ustiapena, eta 
ekipamendu erabilera jakin batzuk ezartzeko baimena, ekipamendu publikoak nahiz pribatuak, 
aisiarekin, kulturarekin edo kirolarekin loturiko jardueretarako. Plan Berezi horrek haranaren 
inguru osoa hartuko du, gutxi gorabehera 600 Ha, eta ingurumenaren ikuspegitik begiratuta 
multzo osoaren antolamendu integrala bideratzeko aukera emango du, eremu horretan 
etorkizunean izango diren eskariei modu egokian erantzun ahal izateko.  
 
HAPN honek, era berean, gerora Ibarrola errekaren haranaren Plan Berezia egiteko oinarrizko 
irizpideak finkatzen ditu. Plan Berezi honetan aintzat hartzeko moduan dauden jardueren artean, 
guztiz berezi beharko dira, alde batetik, erreserba, babes eta kontserbazioari begira esparruaren 
barnean zehaztu beharko diren eremuak, egoki mugaturik. Ongi kontuan hartu beharrekoak dira, 
halaber, ingurumena eraberritzeko, erriberetako eta beste lekune batzuetako landaretza 
indartzeko eta hala behar duten eremuak baso-berritzeko bereziki landu beharreko eremuak. Era 
berean, honako alderdi hauek erregulatu beharko ditu, gutxienez, Plan Bereziak: baserriko, 
nekazaritza eta abeltzaintzako, erabileren ordenazioa, interes kultural eta arkeologikoko ondare-
eremuen definizioa: meatze eta burdinola zaharrak, eta ekipamendu, interes komunitarioko 
azpiegitura, ibilbide eta abarretan bideraturiko interbentzio bereziek hartuko dituzten eremuak 
egokiro mugatzea, ongi zehazturik eraikitzeko eta hainbat erabilera bideratzeko baldintzak, 
kontuan harturik betiere haien helburua soziala edo gizarte mailakoa dela. Bereziki, Aiako Harriko 
Natura Parkearen Interpretazio Zentroaren kokagunea zehaztuko du Plan Bereziak eremu 
honetan. 
 
10.3. HAPNaren BERRIKUSPENEAN ERAGINA DUTEN BESTE PLANAK ETA PROGRAMAK 
 
Badira lege eta plan asko hierarkia mailan goragoko instantziek emanak. Horrek esan nahi du 
HAPNak bete egin behar dituela lege eta plan horiek adierazten dutena. Ingurumen 
Iraunkortasunaren Txosten honen 3. artikuluan ageri da horien zerrenda. Badira ereduzko beste 
plan batzuk ere interesgarritzat hartzen ditugunak.  
 
Euskal Autonomia Erkidegoaren egungo lurralde antolamenduan, eta Lurralde Antolamendurako 
Gidalerroak onartu zirenez geroztik, Donostiako Eremu Funtzionalaren barnean dago Irun.  
 
Betiko onartuak dauden planen edo programen artetik honako hauek berrikusi dira: 
 

• Lurralde Antolamendurako Gidalerroak (LAG) (1997ko otsailean behin betiko onartua) 
• EAEko Trenbide Sarearen Lurraldearen Arloko Plana (2001eko otsailean behin betiko 

onartua). 
• EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko LAP (1998ko abenduan behin betiko 

onartua) 
• EAEko Hezeguneen LAP (2004ko uztailaren 27an behin betiko onartua) 
• EAEko Itsasertza Babesteko eta Antolatzeko LAP (2007ko martxoan behin betiko 

onartua) 
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• EAEko Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko eta Saltoki Handiak Antolatzeko 
LAP (2004ko abenduan behin betiko onartua) 

• Gipuzkoako Bizikleta Bideen LAP (2013ko ekainean behin betiko onartua).   
 

Idazten ari diren edo tramitean dauden planen edo programen artean honako hauek hartu dira 
kontuan: 

 
• Donostiako eremu funtzionaleko (Donostialdea eta Behe Bidasoa) Lurraldearen Zatiko 

Plana. (2010eko uztailean hasieran onartua). 
• EAEko Nekazaritza eta Basozaintza antolatzeko LAP (2010eko azaroan behin-behinean 

onartua) 
 

Beste planak edo programak: 
 

• Tokiko Agenda 21 
• EAEko Paisaia berezien eta aparten katalogoa. Eta Paisaiaren Hitzarmen Europarrean 

jasotakoa garatzeko aukera aztertzea. 
• EAEko Uholdeen prebentziorako Plan Integrala (Garraio eta Herri Lan Saila – 1992) eta 

EAEko hiriguneen uholde-arriskuaren azterlana 2001 – 2005, Ingurumen Saileko Uren 
Zuzendaritzak garatua). 

• Euskal Autonomi Erkidegoko korridore ekologikoen sarea. 
• Natura 2000 Sareko Kudeaketa Planak 

 
Dokumentuaren 4.2. atalean egin da udalaz gaindiko planen eta HAPNan proposaturiko esku 
hartzeen arteko bateragarritasunaren balorazioa. 
 
10.4. IRUNGO HAPNak UKITURIKO ESPARRUAREN INGURUMEN BALORAZIOA 
 
Irungo udal barrutia da HAPNaren berrikuspenak hartzen duen esparrua, eta 4.194,7 hektareako 
azalera du. Udal barrutiak itsas mailatik hasi eta 811 m-ko goratasun mailara egiten du, 
haranaren hondoko ordokiak eta mendialde oso malkartsuak barne harturik. 
 
Donostiako Unitatean dago Irun, Euskal Autonomi Erkidegoko Mapa Geologikoaren arabera 
(EVE). Litologiari dagokionean, eremuan hainbat material aurki daitezke segidan iparraldetik 
hegoaldera. Kuaternarioko alubioizko deposituetan oinarritzen dira paduren eremua eta Bidasoa 
ibaiaren bokalea, eta Goi Kretazikoko (Kareharrizko Flysch-a) eta Behe Kretazikoko (hareharriak 
eta lutitak) materialak daude bertan. Gero Goi Paleozoikoko materialak ageri dira (Bortzirietako 
Fazies Paleozoikoa), arbelak batik bat, eta Aiako Harriko Granitozko Stock-a jarraian. 
 
Zoruaren gaitasun agrologikoari dagokionean, paduretan eta Bidasoa ibaiaren ertzean daude oso 
gaitasun agrologiko handia dutenak, eta udalerriko iparraldeko erdian, berriz, hirigunearen eta 
malda handieneko mazelen artean, gaitasun handikoak. 
 
Bidasoa ibaiaren arroan dago ia udalerri osoa, eta ekologia mailan egoera “Onean” dago haren 
ibilgu nagusia. Ibai adarren sare korapilatsua du udalerriak, eta ibai horren estuarioak 
zeharkatzen du iparraldea alderik alde. Ibai adar nagusiak Jaitzubia (egoera ekologiko 
“Txarrean”) eta Endara (egoera ekologiko “Onargarrian”) dira. San Antongo urtegiari eta 
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Jaizkibeleko iparraldeko iturburuei esker hornitzen da urez eskualdea. Eskualdeko araztegia 
Jaizkibelgo iparraldean dago, Hondarribiko lurretan. Azaleko ur-biltzeetarako Eremu Babestuen 
Erregistroak 4 ur-biltze puntu jasotzen ditu Irungo udal barrutian. Horietatik 3 Jaitzubiako 
sistemari dagozkio (1.98 l/s) eta bestea Lastaolako zundaketa da, Bidasoako alubioi akuiferoan. 
Azken hori ez da jardunean ari gaur egun, baina etorkizunean Txingudiko sistema indartzeko 
erabiltzea aurreikusten da. 
 
Jatorrizko landaredia eraldatua izan da, baina ekosistema naturalen hondakin ugari geratzen dira 
oraindik ere. Nagusi dira hariztiak eta pagadiak – bitariko basoak (Endara, Enbido mendia, 
Pagogainako eta Egitxikiko mazelak, San Martzial eta Meaka arteko eremua, Billineko Soroa edo 
Munogaina, udal barrutian barreiaturik dauden gainerako orban txikiez gainera), ibai erriberetako 
haltzadiak (Urdanibia, Mokozorrotz eta Bidasoako beste hainbat eremutan), batzuk Garrantzi 
Komunitarioko Lekutzat hartuak, eta Txingudi-Bidasoa inguruko paduretako eta hezeguneetako 
(Plaiaundi eta Bidasoako uharteak, Galera, Santiagoaurrea eta Hirukanale) landareak. 
 
Irun, EAEko eskalan, faunaren interes handiko udalerria da. Aipagarri dira Txingudi-Plaiaundi 
aldea (zapo lasterkariarentzat eta uretako hegaztientzat), sare hidrografikoa (arrain hiruarantza 
eta kolakarentzat) eta Aiako Harria (basoetako eta harkaiztietako espezieentzat). 
 
Udalerriaren mendebaldean egokitzen da Jaizkibel eta Aiako Harria lotzen dituen korridore 
ekologikoa. Korridore honek une honetan arazo latzak bizi ditu errepideek eta autopistak (GI-636, 
AP-8 autopista eta Burdinbidea) eragiten duten hesi efektuagatik. 
 
59.Irungo udalerriak 59.803 biztanle ditu, eta 1.410,4 biztanleko dentsitatea du km2-ko, 
Gipuzkoak duen batez bestekoa baino nabarmen handiagoa, 350 biztanlekoa km2-ko. Hazkunde 
txikienaren hipotesia gure eginez, hauxe da, % 0,74 urtean, Irunen 65.608 biztanle izango 
lirateke 2022an eta 69.599 biztanle 2030ean.  
 
Irungo mugikortasuna, funtsean, hiri arteko eta hiri barneko bide azpiegituraren, bi burdinbide 
sareen (RENFE eta Euskotren), hiri barneko bost autobus lineen eta hiri arteko bi autobus lineen 
bidez eta egungo oinezkoentzako ibilbideen eta bidegorri sarearen bidez gauzatzen da 18,9 km-
ko luzerarekin. 
 
Uholde Arriskuaren Atariko Ebaluazioaren dokumentuak (EPRI) Uholde Arrisku Handiko bi 
Eremu (ARPSI) bereizten ditu Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoan EAEko eskumen 
autonomikoko esparruan:  
 

• ES018-GIP-4-1: 36,54 ha-ko arrisku eremua da Bidasoa ibaian 1,176 Km-ko zatian, Zaisa 
II poligonotik hasi eta Behobian Santiagoko zubira sartzeko biribilguneraino doana. 

 
• ESO18-GIP-BID-01: 336,67 ha-ko arrisku eremua da 15,23 Km-ko zatian Jaitzubia, 

Olaberria, Artia eta Bidasoa ibaietan. 
 
Udalerriko iparraldeko erdialdeak baldintza geotekniko “egokiak” ditu zati gehienean, Eusko 
Jaurlaritzak egindako kartografia tematikoan (Geoeuskadi) jasotako datuen arabera. Halaz ere, 
paduretatik eta ibai-ibilguetatik hurbilen dauden eremuek baldintza “ezegokiak” edo oso 
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“ezegokiak” dituzte putzuz beteak egoteagatik, sostengu-asentu ahalmenagatik eta uholde 
arriskuagatik.  
Baso aldeak dira suteak izateko arrisku handiena duten eremuak. 
 
“EAEko lurzorua kutsa dezaketen jarduerak izan dituzten lurzoruen inbentarioaren” arabera 
(Zirriborroa eskura dago Geoeuskadin, azken eguneratzea 2013ko maiatzean egina), Irunen 227 
leku daude lurzorua kutsa dezaketen jarduerak izan dituztenak, 95,93 Ha-ko azalera guztira.  
 
EAEko bertan behera utzitako meatze egituren inbentarioaren (Eusko Jaurlaritza) arabera, Irungo 
udal barrutian hainbat eratako 34 meatze egitura daude bertan behera utziak. 6 harrobi, 7 
hondakindegi, lurpeko 12 ustiapen eta 10 misto bereiz daitezke. 
 
Irungo Udalak Zarata-mailaren Inbentarioa eta Karakterizazioa egina du Irunen 1995. urtetik eta 
gero Ingurumen Zarataren Lehen Ebaluazioa egin zuen 2001. urtean. Lan horien eta Agenda 
21en Diagnostikoaren konklusioek adierazten dute honako hauek direla zarata handiena eragiten 
duten iturri nagusiak: AP-8 autopista, N-1 Iparraldeko saihesbidea eta Nafarroa hiribidea, 
ibilgailuen trafikoari dagokienean, bi burdinbideak, Hondarribiko aireportua, Belaskoenea, 
Errotazahar edo Soroxartako industri poligonoak, eta baita ostalaritzako eta aisiarako hainbat 
jarduera ere. Oraindik ez dago egina udal barrutiko zarataren mapa. 
 
Arrisku teknologikoei dagokienean, arrisku handia du AP-8 autopistak, arrisku ertaina Renfeko 
burdinbideak, arrisku txikia N-121 errepideak eta oso arrisku txikia–txikia, berriz, GI-636 
errepideak. 
 
Irungo udalerria IV-V arrisku eremuan dago EAEko Arriskuen Maparen arabera, eta 
horrenbestez, ez du arrisku sismikorako larrialdi plana egiteko beharrik. Halaz ere, Lurrikarei 
aurre egiteko eraikuntza araua bete behar du (997/2002 ED, irailaren 27koa). 
 
10.5. ALTERNATIBEN INGURUMEN AZTERKETA 
 
Egindako diagnostikoak erakusten du indarrean dagoen HAPNa jada garatu dela neurri handi 
batean eta hiriak ezin die hirigintza alorreko erronka batzuei aurre egin, udalerrian etorkizun 
hurbilean izango diren etxebizitza beharrak estaltzeko eta hazkunde ekonomikoa bultzatzeko 
beharrari dagokionean batik bat. Era berean, adierazten du eskasi handia dagoela bide 
azpiegituren alorrean eta burdinbideak egokitzeko beharrari dagokionean. Horregatik guztiagatik, 
“zero” aukera izango litzateke behar horiei ez erantzutea eta hori aintzat hartu ere ez da egin. 
Horrenbestez, ez da sartu teknikoki bideragarriak diren alternatibak aztertzeko orduan. 
 
HAPNa berrikusteko prozesuan zehar hainbat alternatiba hartu dira kontuan proposamen 
desberdinetarako. Honako koadro honetan islatu dira horiek: 
 

1. Bide eskema orokorra 
1.1.1. Mendelu-Osinbiribil zatia N-1.1 Alternatiba 

N-1.2 Alternatiba 
1.2. GI-636 bikoiztea  

 1.1.2. Osinbiribil – Behobia zatia 

N-Ibaia 1 Alternatiba 
N-Ibaia 2 Alternatiba 
N-Ibaia 3 Alternatiba 
N-Behobia 1 Alternatiba 
N-Behobia 2 Alternatiba 
N-Behobia 3 Alternatiba 
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1.2. Hegoaldeko saihesbidea – Hegoaldeko ingurabidea  
R1 - S1 Alternatiba 
R2 - S2 Alternatiba 
R3 - S3 Alternatiba 
R4 - S4 Alternatiba 

2. Etxebizitza garapena 
2.1. Geltoki Ingurua E-1 Alternatiba 

E-2 Alternatiba 
3. Jarduera ekonomikoak 
3.1. Araso Iparraldearen Luzapena A-1 Alternatiba 

A-2 Alternatiba 
3.2. Olaberria ingurua O-1 Alternatiba 

O-2 Alternatiba 
 
Alternatiben ingurumen balorazioa egin dugu 6.3 atalean, eta ingurumen eragin txikiena sortzen 
duten alternatibak aukeratu dira beti.  
 
Bide azpiegituren alorreko alternatibei dagokienean: 
 
• 1. alternatiba (galtzada gainjarriak) N-1 errepidean Behobia eta Osinbiribil artean da egokiena 

ingurumenaren ikuspegitik begiratuta. 
• Behobiatik Antton Ttipira igarotzeko bi alternatibak antzekoak dira ingurumenaren ikuspegitik 

begiratuta. 
• Hegoaldeko ingurabidearen eta Hegoaldeko Saihesbidearen R-2 eta S-2 alternatibak dira 

eragin txikiena dutenak ingurumenaren ikuspegitik begiratuta. 
 
Azkenik, baztertu egin da GI-636 errepidea (lehen N-1) bikoizteko aukera eta hiri izaerako 
errepidea izatea, eta kamioi astunen trafikoa A-8 autopistatik bideratzea erabaki da. Hegoaldeko 
saihesbidea egiteko aukera ere baztertu egin da eta Hegoaldeko ingurabidea bultzatzea erabaki 
da; arteria perimetral moduan egituratuko da errepide hori, A-8 autopistari hiru bide emanda eta 
hartatik hiru lotura eginda (GI-636 errepidearekin Katean, N-121 errepidearekin Behobian eta 
Hegoaldeko ingurabidearekin erdialdean). Hegoaldeko ingurabidea osatu egingo da 6.2.09 
Hegoaldeko ingurabidea esparruarekin eta 7.2.08. Matxalagain eta 8.2.05. Blaia (R-1 alternatiba) 
bide sistema orokorrarekin. 
 
Etxebizitzen alorrean Geltoki inguruan dago alternatiba nagusia: 1. alternatibak azalera 
handiagoa okupatzea planteatzen du eta 2. alternatibak baino ia bi aldiz etxebizitza gehiago, 
azken honek ez baitu CAFeko tailerren eremua okupatzen. 
 
Hirigintza garapen proposamenei dagokienean, baztertu egin da Olaberria ingurua garatzeko 
aukera, Zoru Urbanizaezinean eragin handiak sortuko lituzkeelako.  
 
 
10.6. HAPNaren PROPOSAMENEN ERAGINAK 
 
Aipatzekoa da HAPNaren berrikuspenak proposaturiko esparru bakar batek ere ez duela eragin 
zuzenik Natura 2000 Sareko esparruetan: Txingudi-Bidasoa KBE – HBBE (KBE ES2120018 eta 
HBBE ES0000243) eta Aiako Harria KBE (ES2120016). 
 
Bidasoaren ertzeko arroan dauden jarduerek, bai Jaitzubiako, Olaberriako eta Artiako azpi-
arroetan bai Bidasoa ibaiaren beraren ertzean daudenek, zeharkako eragina izan lezakete 
igerian dabiltzan solidoak herrestan eraman ahal izateagatik, azkenean Bidasoako estuariora, 
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ondorioz, Txingudi-Bidasoa KBE – HBBEra iritsiko bailirateke. Esku hartze guztiak batera hartuta 
ere, uste dugu ez dagoela igerian dauden solidoen ustezko herrestatze horrek uren kalitatea 
hondatzeko benetako arriskurik, eremu horretan dauden animalia eta landare komunitateengan 
eragin handia izateko modukorik ez behintzat. Gainera, aldian behingo ondorioak izango lirateke, 
etenak seguru asko, itzulgarriak eta berreskuragarriak, eta prebentzio neurri eta neurri 
zuzentzaile, oro har, eraginkorrak hartu ahal izango lirateke, horiek jada bateragarritzat hartu 
baitira neurri zuzentzaileak aplikatu ondoren. 
 
Zoru Urbanizaezineko proposamenetarako eta HAPNaren gainerako proposamenetarako (Hiri 
Zoruan eta Zoru Urbanizagarrian) hauteman, ezaugarritu eta baloratutako eraginak laburbiltzen 
dituzten moldeak aurkeztuko ditugu ondoren. 
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Zoru urbanizaezinaren antolamendutik etorritako eraginen ezaugarrien eta balorazioaren matrizea. 
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Ingurumenaren 
ikuspuntutik kalteberak 
diren eremuak 

Eragina ingurumenaren ikuspuntutik 
kalteberak diren eremuetan +   +  +   +   +        +  

Ibai ibilguen gaineko eragina +  +   +   + +          +  
Eragina landaredian +  +   +   + +          +  
Eragina garrantzizko habitatetan +   +  +   + +          +  
Intereseko faunaren gaineko eragina +   +  +   + +          +  Baliabide naturalistikoak 
Konektibitate ekologikoaren gaineko 
eragina +   +  +   + +          +  

Lurzorua Lurzoruaren artifizializazioa +   +  +   + +          +  
Paisaiaren gaineko eragina +   +  +   +   +        +  Kultura baliabideak Ondarearen gaineko eragina +  +   +   + +          +  
Airearen kutsadura +   +  +   +  +         +  Hondakinak eta 

kutsaduraren hazkundea Uren kutsadura +   +  +   +  +         +  
Aisiarako aukeren emendioa +   +  +   + +          +  Ingurune 

sozioekonomikoa Nekazaritza ustiapenen gaineko 
eragina +  +   +   + +          +  

Nekazaritza ekoizpen 
ekologikoa 

Nekazaritza ekoizpen ekologikoaren 
galera +   +  +   + +          +  
Higadura-arriskua +   +  +   +  +         +  Sortutako arriskuak: Akuiferoen kutsadura +   +  +   +  +         +  
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Hiri zoru eta zoru urbanizagarrien gaineko eragin mota. * Ez dago haren munta zehazterik + Eragin positiboa 
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Ibai ibilguen gaineko eragina  X X   X X    X   X X  X La Ne - - 
Eragina landaredian  X X   X X    X   X X  X La Ne - - 
Eragina garrantzizko habitatetan  X X   X X    X   X X  X Ne Ne - - 
Intereseko faunaren gaineko eragina  X  X X  X    X  X  X  X Ne Ba - - Baliabide naturalistikoak 
Konektibitate ekologikoaren gaineko 
eragina  X  X  X   X  X   X X  X La Ne Ne - 

Lurzoruaren baliabidea Lurzoruaren artifizializazioa  X X   X X    X   X  X  Ne - Ne - 
Paisaiaren gaineko eragina  X X   X X   X    X  X X Ne Ba Ba - Estetika eta kultur 

baliabideak Ondarearen gaineko eragina  X X   X X   X    X X  X Ba Ba - - 
Lurren balantzea  X  X X  X    X   X X  X Se Ne - - 
Hondakinen sorrera   X  X  X   X  X  X  X  X Se Ne Ne Ba 
Airearen kutsadura  X X  X  X    X  X  X  X Ne Ba * * 

Hondakinen sorrera eta 
kutsaduraren emendioa 
 Uren kutsadura  X  X  X   X  X  X  X  X Ne Ba Ba Ba 

Kutsadura akustikoa eta bibrazioak 
sortzea  X X  X  X    X  X  X  X Ne Ne Ne Ba 
Trafiko motordunaren gaineko eragina  X X  X  X    X  X  X  X * * +  Hiriko ingurumena 
Mugikortasunaren hobekuntza. 
Intermodalitatea X   X X   X    X      - - +  
Nekazaritzaren produktibitatea galtzea  X X   X X    X   X  X  Ne Ne Ne Ne 
Aisiarako aukeren emendioa X   X  X   X X          +  
Etxebizitza eskaeraren aurreko 
asetasuna X  X   X   X X          +  Ingurune sozioekonomikoa 

 Jarduera ekonomikoetarako 
lurzoruaren eskaeraren aurreko 
asetasuna 

X  X   X   X X          +  

Arrisku geoteknikoak  X X  X  X     X X  X  X Ba Ba   
Uholdeak izateko arriskua  X X   X  X    X X  X  X Se Ne   
Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak  X  X X   X    X  X X  X Ba Ba   Sortutako arriskuak: 
Arrisku teknologikoak X   X  X  X     X       +  

Mugaz gaindiko ondorioak Mugaz gaindiko ondorioak  X  X  X   X  X  X  X  X Ne Ba * * 
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10.7. PREBENTZIO NEURRIAK, NEURRI ZUZENTZAILEAK ETA KONPENTSAZIOZKOAK 
 
Aurreko paragrafoan adierazitako ondorioetako batzuen eragina une orokoa izango da, ez dute 
atzera itzultzeko aukerarik emango: ez dute prebentzio neurriak edo neurri zuzentzaileak 
aplikatzeko aukerarik emango. Esate baterako, zoruaren okupazioa betirako da, eta ezin 
konpentsa daiteke. 
 
Aitzitik, beste ondorioetako batzuek aukera ematen dute haien eragina arintzeko eta baita 
ondorio kaltegarriak ezerezean uzteko neurriak aplikatzeko ere. 
 
NATUR BALIABIDEEN GAINEKO ERAGINA ARINTZEKO NEURRIAK 
 
Ibai ibilguen gaineko eragina 
 
Indarrean dagoen legeria eta agintaritza hidrologikoak emandako aginduak betetzeaz gainera:  
 
• Proposamenek saihestu egingo dute km2-tik gorako ibai edo erreka arroak morfologikoki 
eraldatzea. Aitzitik, gisa honetako ur ibilguak baldin badaude, balio handiagoa emango zaie, 
eta antolakuntzak haien presentziari egokituko zaizkio. 

• Arro apalagoko errekastoen aldaketa edo haien estaltzea mailarik gorenera mugatuko da.  
• Ibilguak morfologikoki aldatzea ezinbestekoa baldin bada eta agintaritza hidrologikoak 
ebazten duena aintzat harturik, gerora berreskuratzeko edo berritzeko lanak egingo dira 
ukitutako atalean. Aldatutako ibilguak lehengoratzeko bioingeniaritza teknikak erabiliko dira 
eta landareztatzeko, berriz, erriberako bertako espeziak eta, behar izanez gero, mareak 
eragina duen eremuetan hazten diren espezieak landatuko dira. 

• Hala behar badu, beharreko konpentsaziozko neurriak aplikatuko dira, eta egoera txarrean 
dauden beste errekasto batzuk berreskuratuko edo lehengoratuko dira. 

• Azpiegituren gurutzatzeei dagokienean, eraginak minimizatzeko prebentzio neurriak finkatuko 
dira garapen plangintza edo/eta proiektuak idazteko fasean. 

• Makineria ez da, inola ere, ibai ibilgutik ibiliko aipaturiko gurutzatzeko sistema horietatik 
kanpo.  

• Garapen plangintzak ibilguetan eragina duten obrak jasotzen baditu, ahalik eta denbora 
txikienean eta agorraldietan egiteko moduan programatu eta sinkronizatuko dira obra horiek.  

• Ibilguetatik hurbil egiten diren obretan, arreta berezia jarriko da ibilgura zaborrik edo beste 
edozein material erori ez dadin, eta berehala kenduko dira ibilgura erori baldin badira. 

• Saihestu edo minimizatu egingo dira Zokueta errekaren (Oiantzabaletaren Luzapena 
esparruaren iparraldeko muga) eta Malkorre errekaren (erditik igarotzen du Urune esparrua) 
gaineko eragina; Amezti errekaren gainekoa Jaizkibel Etxebizitza esparrua garatzean, 
Olaberriako erreka/Dunboako kanalaren gainekoa Santiago Urtizberea, Hegoaldeko 
Ingurabidea lotunea eta Matxalagain esparruak garatzean, Mendelu errekaren gainekoa 
Santago Urtizbereako esparrua garatzean eta Artia errekaren gainekoa Blaia garatzean. 

 
 
 
 

Landareen eta garrantzi komunitarioko habitaten gaineko eragina 
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• Intereseko landareen azalera ahalik eta txikiena ukitzea. 
• Intereseko landareen azaleraren bat ezinbestean desagerrarazi behar denean, esparruan 
bertan konpentsatuko da haren galera edo ezinezkoa bada, inguru hurbilean. 

• Proiektuek, era berean, beharreko neurriak garatuko dituzte ukituriko azalerak 
berreskuratzeko eta lehengoratzeko.  

• Neurriak hartuko dira izaera inbaditzailea duten landare espezie exotikoak hedatu ez 
daitezen.  

• Garapen plangintzak babestutako intereseko landaredia multzoak zedarriztatu eta babestu 
egingo dira obrek irauten duten bitartean. 

• Haltzadien gaineko eragina minimizatu egingo da Hegoaldeko ingurabideko eta Blaiako 
proiektuak aurrera eramaten direnean. 

• Sektorizatu gabeko lurzorua (Oiantzabaletaren Luzapena, Zabaleta, Urune eta Epele) 
sektorizatzeko planak egitean, kontuan izanik 5,08 ha harizti-bitariko baso daudela bertan, 
horien gaineko eragina baztertu egingo da ahal den neurrian bederen. 

• Araso Iparraldearen Luzapenean saihestu egingo da Sistema Orokorreko Espazio Libreekin 
bat datorren hariztiaren (3,6 ha) gaineko eragina, eta urbanizazio proiektuak, esparruaren 
mendebaldean dagoen zabortegiko aldean (2,50 ha) ekologia eta paisaia lehengoratzeko 
proiektua jasoko du, zuhaitz eta zuhaixka espezieak landatuta, harizti-bitariko basokoak, 
basope trinkoa sortuz, korridore ekologikoaren ikuspegitik begiratuta beharreko 
funtzionaltasuna lortu ahal izateko. 

Intereseko faunaren gaineko eragina 
 
• Desagertzeko arriskuan dauden espezieak kudeatzeko xedean onartuko diren planetan 
xedatutakoak beteko ditu, hala behar badu, HAPNak. 

• Proiektuek kaltetzeko moduko arriskuan dauden espezieak baldin badaude, neurri bereziak 
hartuko dira: proiektuak bururatzeko epeak zehaztuko dira, espezieen garai ahulenak 
baztertuz, ugaltze garaiak, esate baterako, ale horiek leku “seguruetara” eramango dira, etab. 

 
Konektibitate ekologikoaren gaineko eragina 
 
• HAPNaren proposamenek, eskuduntza duten arloetan, beharreko neurriak jasoko dituzte 
korridorearen bideragarritasuna bermatzeko. Horren haritik, Araso Iparraldea esparruaren 
luzapenak, korridorean eragina duen bakarrak, zoru erreserba bat egiten du mendebaldean, 
eta bertan zuhaizti eder bat kontserbatzen da konektibitate ekologikoa bermatzeko helburu 
garbiarekin. Gainera, esparruaren mendebaldean dagoen hondakin geldoen zabortegi 
zaharra berreskuratzea proposatzen da korridoreko baldintzak hobetu ahal izateko eta 
gutxienez esparruaren iparraldean duen zabalera mantendu ahal izateko. 

• Eskala txikiago batean, garapen plangintzak neurriak aurreikusi behar ditu Gaintxurizketa 
aldea iragazkorra izan dadin, eta neurri horiek Irun, Hondarribia – Lezo (beren hirigintza 
proposamenekin) eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin (N-1 errepidean lurpeko igarobide bat 
antolatu du dagoeneko fauna igarotzeko baldintza egokiekin, baina haren eraginkortasuna 
arriskuan jartzen du gaur egun duen materialak pilatzeko eremu erabilerak) koordinatu behar 
ditu. 
 

LURZORU BALIABIDEEN GAINEKO ERAGINA ARINTZEKO NEURRIAK 
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Lurzoruaren artifizializazioa 
• Garapen plangintzak eta urbanizazio proiektuek ahaleginak egingo dituzte esparru guztietan 
zoruaren okupazioa mugatzeko. 

• Balio bereziko zoruak daudenean ahalegin berezia egingo da horiek mantentzeko. 
• Landare lur estalkia gaika kentzea proposatuko dute proiektuek. 
• Lur edo landare lur soberakinei ahalik eta balio handiena emango zaie. 
• Garapen plangintzek edo, hala behar badu, urbanizazio proiektuek lurzoru emankorrak 
babesteko neurriak ezarriko dituzte. 
 

ESTETIKA-KULTUR BALIABIDEEN GAINEKO ERAGINA ARINTZEKO NEURRIAK 
 
Paisaiaren gaineko eragina 
 
• Garapen plangintzak eta bideen eta hirigintza esparruen proiektuek paisaiaren inguruko 
analisiak eta azterketak jasoko dituzte elementu nabarmenenak hobetu eta balio handiagoa 
eman ahal izateko eta paisaiaren gaineko eragin nabarmenenak lehengoratu ahal izateko. 

• Paisaiaren inguruko analisi eta azterketa horiek arreta berezia jarriko dute munta handieneko 
proiektuetan edo/eta ikus-hauskortasun handieneko eremuak (Araso Iparraldearen Luzapena, 
Zabaleta, Urdanibia-Zubieta, Hegoaldeko ingurabidea lotunea...) ukitzen dituztenetan. 
Zabaletaren kasu zehatzean, eremu horretako sektorizazio planak kontuan izango beharko 
du muinoan kokatua dagoela, paisaiaren gaineko eragina minimizatu ahal izateko. Araso 
Iparraldearen Luzapenaren garapenak berekin darama hondakin geldoen zabortegi 
zaharraren aldea, espazio libreetarako zoruarekin bat datorrena, berreskuratu beharra. Horri 
esker, korridorearen funtzionaltasuna hobetzeaz gainera, paisaia mailan ere berreskuratu 
egingo da alde hori. 

 
Ondarearen gaineko eragina 
 
• Hasteko, jardueretako bakar batek ere ez du arkitektura eta arkeologia ondarera biltzen den 
elementu bakar bat ere desagerraraziko. Hala eta guztiz ere, Oiassoko eremu 
arkeologikoaren babes-eremua eta padura aldea ukitzen dituzte jarduera batzuek. Eremu 
horietarako berariazko araudia beteko da, Foru Aldundiko Kultura Sailarekin koordinaturik 
beharreko azterketak eginda, eta beharreko baimenak eskatuko dira. 

• Garapen plangintzak eta urbanizazio eta eraikuntza proiektuek kontuan edukiko dute, obra 
aldian zehar intereseko elementuen presentzia iradoki lezaketen aurkikuntzak eginez gero, 
Euskal Kultur Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legean xedaturikoa bete beharko 
dela. 
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HONDAKINEN SORRERA ETA KUTSADURA MURRIZTEKO NEURRIAK 
 
Lurren balantzea 
 
• Garapen plangintzak eta, hala behar badu, urbanizazio proiektuek beharreko lur iraultzeak 
jasoko dituzte plataformak osatzeko, lurren balantzean oreka ahalik eta handiena izan dadin 
eta ahal den neurrian bederen, soberakinak sortu ez daitezen eta maileguen beharrik egon ez 
dadin. 

• Proiektuek kuantifikatu eta bereizi egingo dute esku hartze batean sobera geratutako lurren 
bolumena, eta berau nola kudeatu edo zer erabilera eman adieraziko dute halaber, otsailaren 
24ko 49/2009 Dekretuak adierazitako baldintzetan, dekretu horrek arautzen baitu hondakinen 
zabortegiratzea eta betegarrien egitea. Gainera, kutsatutako lurrak induskatu behar badira, ez 
dira lur betegarrietara bidaliko VIE-A ebaluaziorako balio adierazleetatik gora kutsatuta 
dauden materialak, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 
Legearen I. eranskinean jaso bezala. 
 

Hondakinen sorrera 
 
• Obretan sortzen diren hondakinak kutsatutako hondakinei eta lurrei buruzko uztailaren 28ko 
22/2011 Legeak eta araudi espezifikoek aurreikusitakoaren arabera kudeatuko dira, eta behar 
izanez gero, bereizi egingo dira, haien izaera finkatu eta xederik egokiena zein den erabaki 
ahal izateko. 

• Obrak egiteko garaian halako prebentzio neurri batzuk hartuko dira kontuan, hondakinen 
ekoizpena murrizteko eta hondakin horiek eragiten dituzten arriskuak murrizteko. “Murriztea, 
berrerabiltzea eta birziklatzea” filosofian oinarrituko dira neurri horiek.  

• Otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretuak aurreikusitakoaren arabera kudeatuko dira 
eraikuntza eta eraiste hondakinak, dekretu horrek arautzen baititu eraikuntza eta eraiste 
hondakinen ekoizpena eta kudeaketa, eta aipaturiko Errege Dekretu hori betetzearren, 
beharreko Hondakinak Kudeatzeko Azterketarekin batera joango dira proiektuak. 

• Amiantoa duten hondakinak daudela sumatzen bada, amiantoak ingurumenean sortzen duen 
kutsadura saihestu eta gutxitzeko otsailaren 1eko 108/1991 Errege Dekretuak finkatutako 
eskakizunak beteko dira. Era berean, amiantoa duten hondakinak kudeatzeko manipulazio 
jarduerak amiantoaren eraginpean egoteko arriskua duten lanpostuei aplikatzeko gutxieneko 
segurtasun eta osasun xedapenak ezartzen dituen martxoaren 31ko 396/2006 Errege 
Dekretuan jasotako eskakizunen arabera gauzatuko dira. 

• Hondakindegira eraman behar diren hondakinak, gainera, hondakinak hondakindegian 
biltegiratuta ezabatzeari buruzko abenduaren 27ko 1481/2001 Errege Dekretuaren arabera 
kudeatuko dira eta, hala behar badu, hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta 
betelanak eginda ezabatzeari buruzko otsailaren 24ko 49/2009 Errege Dekretua ere hartuko 
da kontuan. Hondakin horiek Kontseiluaren 2002ko abenduaren 19ko 2003/33/CE 
Erabakiaren arabera bereiziko dira, haren arabera finkatzen baitira hondakindegietan 
hondakinak onartzeko irizpideak eta prozedurak, 16. artikuluari eta 1999/31/CEE 
Zuzentarauaren II. eranskinari jarraiki. 

• Hondakin arriskutsuak dituzten ontziek uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren 13. 
artikuluan jasotako segurtasun-arauak beteko dituzte, dekretu horrek onartzen baitu hondakin 
toxiko eta arriskutsuei buruzko maiatzaren 14ko 20/1986 oinarrizko Legea gauzatzeko 
araudia, eta itxita egongo dira kudeatzaileari eman artean.  
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• Obretan “garbiguneak” egongo dira hondakinak pilatzeko. Esparru horiek estalkipean egongo 
dira eta zolarri iragazgaitzean betiere. 

• Hondakinak erretzea debekatua egongo da. 
• Industriako olio erabilien kudeaketa arautzen duen ekainaren 2ko 679/2006 Errege 
Dekretuaren arabera kudeatuko dira olio erabiliak.  

• Ustekabean substantzia toxiko edo arriskutsuren bat isurtzen bada lurrera, isurketa hori 
ahalik eta azkarren jasoko da bustitako lurrarekin batera, iragazketarik egon ez dadin. 
Kudeatzaile Baimenduak kudeatuko ditu kutsatutako lurrak. 

• Industria pabilioiren bat eraistea aurreikusita badago, urriaren 10eko 199/2006 Dekretuak 
jasotako aginduen arabera egingo da eraiste lan hori, dekretu horrek ezartzen baitu 
lurzoruaren kalitatea ikertu eta berreskuratzeko erakundeak egiaztatzeko sistema eta 
zehazten baititu erakunde horiek lurzoruaren kalitatearen gainean egindako ikerketen edukia 
eta norainokoa. 

 
Ustiapen fasean dauden hondakinei dagokienean, orain arte bezala, Txingudiko Zerbitzuak 
erakundeak hartuko du bere gain hiri hondakinen edo haiekin pareka daitezkeen hondakinen 
sorreran izandako emendioa. Gaur egun hainbat programa garatzen ditu erakunde horrek 
hondakinen prebentziorako, birziklatzea bultzatzeko eta abarretarako. Programa horiek 
bultzatuko dira edo/eta hondakinak biltzeko sistemak berregituratuko dira betiere. 
 
Airearen kutsadura 
 
Oro har, obrak egiterakoan arreta handia jarriko da suspentsioan dauden ahalik eta partikula 
gutxien igortzeko eguratsera. Neurri espezifiko batzuk finkatu dira garapen plangintzetan eta 
horietatik etorritako proiektuetan jasotzeko, hala obra fasean nola ustiapen fasean: 
• Aldian behin urez garbitu behar dira obrako kamioiak edo makineria ibiltzen diren eremuak.  
• Obrak irauten duen bitartean garbiketa lanak zorrotz kontrolatuko dira ibilgailuak igarotzean.  
• Beharrezkotzat hartzen bada, obra aldeetatik ateratzean ibilgailuak garbitzeko elementuak 
egongo dira dekantazio-baltsekin loturik eta hidrokarburoak bereizteko sistemarekin 
horniturik.  

• Hezetasun baldintza hoberenetan egingo da indusketatik ateratako materialen garraioa, 
karga estaltzeko elementuez hornituriko ibilgailuetan, lohiak edo partikulak barreiatu ez 
daitezen. 

 
Uren kutsadura 
 
Oro har, obrak egiterakoan arreta handia jarriko da igerian dauden solidoek edo beste 
substantzia kutsatzaileek uraren kalitatean ahalik eta eragin txikiena izan dezaten. Neurri 
espezifiko batzuk finkatu dira garapen plangintzetan eta horietatik etorritako proiektuetan 
jasotzeko, hala obra fasean nola ustiapen fasean: 
 
• Ez da lur pilaketarik egingo ibilguetara solidoak herrestan edo jarioan irits daitezkeen 
lekuetan.  

• Azalgabetutako azalerak berehala hidroereingo dira jarioagatik solidoak herrestan etor ez 
daitezen. 
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• Igerian dauden solidoen karga handia duten urak bereizteko sistemak diseinatuko dira, 
dekantazio sistemarekin tratatu ahal izateko (dekantazio-baltsak, iragazte eta sedimentazio 
hesiak eta abar). 

• Beharreko neurriak hartuko dira ustekabeko isurketak jaso ahal izateko. 
• Makineria multzoa iragazgaiztea proposatuko da eta haien efluenteen bilketa eta 
tratamendua diseinatuko dira. 

• Neurri horiek guztiak arreta bereziarekin diseinatuko dira ibilguetatik hurbilen dauden 
esparruetan: Korrokoitz eta Papinea Dunboako kanalaren ertzean, Urdanibia – Zubieta 
Jaitzubiako errekaren ertzean, Urune Malkorre errekaren ertzean, Azken Portu Bidasoa 
ibaiaren ertzean, Blaia Artiako errekaren ondoan, Matxalagain eta Hegoaldeko ingurabidea 
Dunboako errekaren ondoan, Jaizkibel etxaldea Amezti errekaren ertzean eta Santiago 
Urtizberea Mendelu errekaren eta Dunboako kanalaren ondoan. 

• Santiago Urtizberean aztertu egingo da errepideko jariatze-urak udal saneamendu sarera 
biltzeko aukera ustiapen fasean. 

• Esparru berri guztiek izango dituzte beren sareak bereiz, saneamendu sarea sare 
orokorrarekin lotuta eta, horretarako arrazoiak dauden kasuetan, erauntsietarako tankeak 
aurreikusiko dira euri-uren sareetarako.  

• HAPNa garatzeko araudiak behartzen du isurketa toxikoak sor ditzaketen enpresek 
teknologia hoberenak izatera, isurketa horiek minimizatzeko, tratatzeko edo/eta kudeatzeko. 

• Urbanizazio eta eraikuntza proiektuek bermatu egingo dute hiriko hondakin uren isurketen 
bilketa eta haien lotura kolektore edo intertzeptagailu orokorretara, Atalerrekako HUAn tratatu 
ahal izateko. Sareak bereiz egokituko dira eta ahalik eta estankotasun maila eta isurien 
kontrol handienarekin diseinatu eta gauzatuko dira. Hiriko hondakin-uren edo euri-uren 
kolektoreetan erauntsietarako tankeak zein kasutan jarri behar diren aztertuko da. 

 
URAREN GAINEKO NEURRIAK NATUR BALIABIDE GISA 
 
• Garapen plangintzak eta urbanizazio eta eraikuntza proiektuek beharreko neurriak hartuko 
dituzte uraren erabileran ahalik eta gehien aurrezteko eta erabilera hori eraginkorra izateko, 
bai obrak egiten diren bitartean bai urbanizazioak eta eraikinak ustiatzen diren bitartean. 

• Garapen plangintzak eta urbanizazio proiektuek beren zehaztapenetan jasoko dute 
ureztatzeko eta mantenurako ahalik eta ur kontsumo txikienarekin diseinatuko direla parkeak 
eta espazio libreak. 

 
 
 
HIRIKO INGURUMENAREN GAINEKO NEURRIAK 
 
Kutsadura akustikoa eta bibrazioak sortzea 
 
• Garapen plangintzak eta proiektuek beharreko neurriak bermatuko dituzte zarata eta 
bibrazioak minimizatzeko. 

• Obrak egiten diren bitartean erabilitako makinek bete egingo dituzte indarrean dagoen 
legeriak aire zabalean erabiltzen diren makinen soinu-igorpenen inguruan jasotako aginduak, 
eta bereziki, aire zabalean erabiltzen diren hainbat makinek ingurunean sortutako zarata 
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arautzen duen otsailaren 22ko 212/2002 Errege Dekretuak (apirilaren 28ko 524/2006 Errege 
Dekretuak aldatua) eta arau osagarriek xedaturikoa aplikatu behar zaienean. 

• Irunek udalerriko zonifikazio akustikoaren planoa egin beharko du Zaratari buruzko azaroaren 
17ko 37/2003 Legean xedaturikoaren arabera. Zonifikazio akustikoaren mapa horretan jasoko 
dira komunikazio azpiegituretan eskumenak dituzten agintariek adierazitako zortasun 
akustikoko eremuak. 

• Plangintzaren eta proiektuen helburu nagusia zarataren alorrean kalitate helburuak betetzea 
izango da hirigintza garapen berrietan, aldatutakoetan eta bide komunikazio azpiegitura 
berrien inguruan edo aldatu diren azpiegituretan. 

• Plangintza estrukturalak eta xeheak lehen irizpide gisa izango dute erabilera sentikorrenak 
soinu iturri handienetatik urruntzea, hain sentikorrak ez diren erabilerak tartean sartuta. 

• Era berean, plangintzak eta proiektuek teknikoki egiteko modukoak diren beste neurri batzuk 
proposatuko dituzte kalitate helburu horiek beteko direla bermatzeko: eremuren batean 
trafikoa murriztea, igarotzeko abiadurak egokitzea, hesi akustikoak eta abar. 

• Eraikuntza proiektuen helburua izango da kalitate akustikoaren helburuak betetzea indarrean 
dagoen legeriak zehaztutako barne espazioetan. Era berean, barne antolamendu egokienak 
aurreikusiko dituzte areto sentikorrenetan (logelak, irakurtzeko gelak...), zarata sortzen duten 
iturriek ahalik eta eragin txikiena izan dezaten. 

• Esparru berri batzuek (aldatutakoak barne) edo horien zati batzuek ez badituzte betetzen 
legeak ezarritako kalitate akustikoaren helburuak, babes akustiko bereziko eremutzat hartuko 
dira eta eremuko plan espezifikoak jarriko dira abian. Hala ere ez badira betetzen kalitate 
akustikoaren helburuak, egoera akustiko bereziko eremutzat hartuko dira zarataren legean 
xedaturikoari jarraiki. 

• Epigrafe honetan jasotako proposamen guztiak koordinatu egin beharko dira zarataren 
alorrean eskumena duten beste Administrazioekin, errepideen, burdinbideen eta aireportuen 
alorretako Administrazioekin bereziki. 

 
Trafiko motordunaren gaineko eragina 
 

• Garapen plangintzak eta proiektuek beharreko neurriak bermatuko dituzte obrak egiten diren 
bitartean sor daitezkeen eragozpenak minimizatzeko honako alor hauetan: behin behineko 
desbideratzeak, herritarrei egin beharreko abisuak, seinale aski jartzea, zoruaren kalitatea 
behin-behineko bidean eta abar.  

 
Mugikortasun intermodala hobetzea 
 
• Plangintzaren hurrengo faseetan (derrigorrezko proiektuak barne) halako neurri batzuk 
garatuko dira irisgarritasuna bultzatzeko eta era iraunkorren bidez mugikortasunari 
lehentasuna emateko. Plangintzak jasoko dituen neurri horiek osagarri izango dira alor 
honetan eskumena duen udal ekimenak bideratzen dituenekin eta hierarkia maila goragoko 
beste Administrazio batzuen, foru mailakoekin hasi eta estatu mailakoekin buka, ekimenekin. 

 
Nekazaritzaren produktibitatea galtzea 
 
• Garapen plangintzak bermatu egingo du esparru berriekin edo bide proposamenekin 
bateragarriak ez diren baina jarduerarekin jarraitu nahi duten nekazaritza eta abere-



255 

hazkuntza ustiapen estrategikoen iraupena. Horretarako, beharreko lekualdatzeak egingo ditu 
nekazaritza jardueraren jarraipena ziurtatzeko moduko baldintzetan. 

• Oiantzabaletaren Luzapeneko, Uruneko eta Epeleko sektorizazio planek Balio Estrategiko 
Handiko lurzoruak daudela kontuan izango dute haien gaineko eragina minimizatu ahal 
izateko. 
 

Etxe uzteak 
 
Garapen plangintzak bermatuko du: 
• Indarrean dagoen legeriak aurreikusitako baldintzak beteko direla etxe uzteen eta beste 
etxebizitza bat ematearen alorrean: 2006ko ekainaren 30eko Lurzoru eta Hirigintzari buruzko 
Legearen Bigarren Xedapen Gehigarria. 

• Indarrean dagoen legeriak aurreikusitako baldintzak beteko direla etxe uzteen eta beste 
etxebizitza bat ematearen eta jarduera ekonomikoak iraungitzearen (nekazaritzakoak barne) 
alorrean: 2006ko ekainaren 30eko Lurzoru eta Hirigintzari buruzko Legearen Bigarren 
Xedapen Gehigarria. 

• Nolanahi ere, etxebizitzak uzteari eta beste etxebizitza bat emateari dagokionean bereziki, 
ahaleginak egingo dira lekualdatzeko, behin-behineko etxea emateko... lanek ahalik eta 
eragozpen eta nahasmendu txikienak eragin ditzaten. 

 
INGURUMEN ARRISKUAK ARINTZEKO NEURRIAK 
 
Arrisku geoteknikoak 
 
• Garapenen plangintzak eta proiektuek nahitaezko azterketa geoteknikoak egingo dituzte. 
Ahaleginak egingo dira azterketa geoteknikoak aurreneko faseetan bururatzeko (plangintza 
estrukturala edo plangintza xehea) eta hartu beharreko erabakiak lehenbailehen hartzeko. 

• Azterketa geotekniko horien gomendioen arabera egingo dira obrak. Bioingeniaritza teknikak 
erabiltzeko aukera jasoko da aintzat hartutako soluzioen artean. 

• Azalgabetutako azalerak sortu bezain laster birlandatuko direla bermatuko da. 
 
Uholdeak izateko arriskua 
 
• Indarrean dauden legezko xedapenetan uholde-arriskua duten eremuen inguruan jasotako 
zehaztapenak errespetatuko dituzte esparru berriek, garapenarekin loturikoak barne 
(Estatuko eta EAEko uren legea, Itsasertzak eta Errekak antolatzeko LAP eta abar). 

• Ibilguetatik gertu ezarri behar diren hirigintza garapen berriek, uholde-arriskua duten 
eremuekin bateragarriek diren erabileretarako gordeko dituzte ibaiaren ibilbidearen ondoan 
dauden eremuak. 

• Gainera, 10 edo/eta 100 urtera uholdeak izateko arriskua duten eremuak (Zubieta – 
Urdanibia, Lastaola Postetxea, Pasu, Mendipe, Korrokoitz eta Papinea) hartzen dituzten 
esparruetako garapen plangintzak, aurreikusitako eraikinak urak hartzeko arriskua murrizteko 
moduan antolatuko ditu alde horiek. 

• Hirigintza garapen berriek eta bide proposamenek ez dute hirugarrenen uholde-arriskua 
areagotuko ez urez goiti ez urez beheiti.  
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Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak 
 
• HAPNa tramitatzen den bitartean bete egingo dira lurzorua ez kutsatzeko edo kutsadura 

garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legeak jasotako aginduak. 
• Osorik edo zati batean kutsatuak egon daitezkeen lurzoruen inbentarioaren (IIT honetako 
ingurumen baldintzatzaileen planoetan kartografiatuak) barneko lursailetan dauden esparruek 
aipaturiko Lege horretan xedaturikoaren arabera eskuratuko dute lurzoruaren kalitate 
adierazpena. Horretarako, beharreko azterketa, proiektu eta jarduera guztiak egingo dira. 
Azterketa horietatik etorritako neurriak aurrera eramango direla bermatuko da obrek irauten 
duten bitartean. 

• Obrak egiten diren bitartean aurrez identifikatu gabeko lurzoru kutsatuak agertzen badira, 
aipaturiko 1/2005 lege horrek xedaturikoa beteko da. 
 

Arrisku teknologikoak 
 
• HAPNa behin betiko onartu ondoren, eguneratu egingo da udal larrialdi plana, eta 
merkantzien garraiorako arrisku bideen eraginpeko eremuen barnean dauden esparru guztiak 
sartuko dira hartan (ikus 5. Mapa Ingurumen Arriskuak). 
 

BESTE NEURRI OSAGARRI BATZUK 
 
HAPNak, bere ondoz ondoko faseetan, garapen plangintzak eta urbanizazio, eraikuntza eta 
etxegintza proiektuek garatu beharreko beste neurri osagarri batzuk egingo ditu bere. Honako 
arlo hauetan izango dira aplikagarri neurri osagarri horiek: 
• Argi bidezko kutsadura mugatzeko. 
• Eraikinen energia eraginkortasuna bermatzeko: isolatzeak, autonomia ur beroari eta 
berokuntzari dagokienean (eguzki biltzaileak, geotermikoa...). 

• Ingurumen egiaztagirien eta kalitateren bermearen zigilua duten material eta produktuen 
erabilera bultzatzeko. 

• Orientazioak, aireztapenak, eraikinen barne antolakuntza, eguzki biltze pasiboa... 
• Eraikinek energia sorrarazten laguntzeko: fotovoltaikoa, minieolikoa... 
• Neurri orokorrak obrei begira: azalerak seinaleztatu, lehendik dauden bideak erabili, 
trafikoaren gaineko kontrola, makineriaren mantenua, hondakinak obran bertan biltzea... 

 
10.8. IKUSKATZE PROGRAMA 
 
Azkenik, ikuskatze programa proposatzen du Dokumentuak, honako helburu hauekin, hitzez hitz:  
 
• Udalerriko ingurumenaren zaintza bermatzea. 
• Ingurumen eragin berriak edo aurreikusitako eraginen desbideratzeak aurreikustea. 
• HAPNa garatzeko tresnetara prebentzio neurriak, neurri zuzentzaileak eta konpentsaziozkoak 
jaso direla egiaztatzea. Proposaturiko jarduerak garatzeko plangintzari dagozkion 
dokumentuen kontrola. 

• Hirigintza Araudi Partikularretan eta Ingurumen Iraunkortasun Txostenean aurreikusitako 
babes neurriak eta neurri zuzentzaileak egokiro aplikatzen direla bermatzea. 

• Beharrezko irizten denean, beste neurri batzuk proposatzea eta bideratu direla egiaztatzea. 
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• Arestian adierazitako guztia, jarraipena egiteko adierazleen kalkulua barne, hiritarrei 
jakinaraztea. 

 
Ingurumenaren Zaintzarako Programan noizean behingo bisita batzuk jaso beharko lirateke obra 
faseak irauten duen bitartean, aldian behin txostenak egin ahal izateko ondoko puntu hauetan 
adierazten den bezala: 
 

• Gorabehera nagusiak, babes neurrien eta neurri zuzentzaileen aplikazioaren egoera, 
sumaturiko arazoak eta abar jasoko dituzte aldian behin egingo diren txostenek. 

• Obrak egindako okupazioa kontrolatuko da, okupazio hori Proiektuetan jasotako 
aurreikuspenekin bat datorrela ziurtatzeko eta aipaturiko proiektu horrek jasotakoa baino 
azalera handiagoa ez dela hartu egiaztatzeko. Arreta berezia eskainiko zaie proiektuaren 
beharrengatik desagerrarazi behar ez diren intereseko landare orbanei. 

• Kontrolatu egingo dira ibilguen morfologian eraginik ez izateko aurreikusitako neurriak eta 
landarediaren gaineko eragina arintzeko aurreikusitakoak. 

•  Eraikuntza fasean induskatutako materialak eta beste hondakinak kontrolatuko dira, 
horiek behar bezala bereizi eta kuantifikatu ahal izateko azken xedea ematen zaien arte. 
Baimendutako kudeatzailearen onarpen dokumentuarekin egiaztatuko da alderdi hori. 

• Landare lurraren tratamendu zuzena kontrolatuko da. 
• Arkitektura eta arkeologia ondare historikoa babesteko aurreikusitako neurriak abian jarri 
direla kontrolatuko da. 

• Neurri zuzentzaileak behar bezala ezarri direla eta eraginkorrak direla kontrolatuko da, 
uren kalitatea murriztu ez dadin. 

•  Konektibitate ekologikoa hobetzeko neurriak bideratu direla kontrolatuko da. 
• Obrako eraikuntza fasean egiaztatu egingo dira aldatutako topografia birmoldatzeko 
jarduerak, topografia naturalera ahalik eta gehien egokitu ahal izateko: ezpondak 
biribilduz oinean eta altxaeran, ertzak eta azalera lauak saihestuz eta abar. Sortutako 
ezponden malda egiaztatuko da, bertako landaredia suspertzeko aukera bermatu ahal 
izateko. 

•  Obrako makineriari aldian behin berrikuspenak egiten zaizkion kontrolatuko da, igorpenei 
eta zaratei dagokienean bereziki, indarrean dagoen araudira egokitu dadin. 

•  Ingurumen zarata murrizteko neurriak bideratu diren eta neurri horiek eraginkorrak diren 
kontrolatuko da. 

• Aldian behingo ureztatzeen kontrola egingo da, horiek zein fasetan egin behar diren 
zehaztuta. 

• Landaredia eta paisaia lehengoratzeko neurriak hartu direla kontrolatuko da eta neurri 
horiek proiektu espezifikora egokitzen direla egiaztatuko da. 

• Azkenik, behin obrak egin ondoren, jarraipenerako azken txostena egingo da, 
proposaturiko prebentzio neurriak eta neurri zuzentzaileak benetan hartu direla eta lanak 
egin diren bitartean gertatutako gorabehera guztiak egiaztatzeko laburpen eta azken 
balorazio gisa. 

 
Ondoren, halako adierazle batzuk proposatzen dira Irungo HAPNaren jarraipenerako. 
 
Lurzoruaren okupazioaren adierazleak 
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Lurzoruaren okupazioa kontrolatzeko adierazleak: Hiri zoruaren eta zoru urbanizaezinaren 
okupazioaren azalera 1999ko HAPNaren arabera, eta HAPNaren berrikuspenerako 
aurreikusitakoa: 
 
Adierazlea 1999ko HAPNa 

Eguneratuaren 
arabera 

% 
Udalerriari 
dagokionean 

HAPNa 
berrikusteko 
proposamena 

% Udalerriari 
dagokionean 

Hiri zoru sendotuaren azalera 7.183.252 m2 17,13 6.362.591 m2 15,16 
Hiri zoru sendotu gabearen azalera 765.009 m2 1,82 1.585.670 m2 3,78 
Hiri zoruaren Guztizko azalera 7.948.261 m2 18,95 7.948.261 m2  18,95 
Zoru urbanizagarri sektorizatuaren 
azalera 

- - 1.387.418 m2 3,31 
Zoru urbanizagarri sektorizatu 
gabearen azalera 

- - 310.962 m2 0,74 
Zoru urbanizagarriaren guztizko 
azalera 

766.092 m2 1,83 1.698.380 m2 4,05 
Proposaturiko hiri zoruaren eta zoru 
urbanizagarriaren guztizko azalera 

8.714.353 m2 20,77 9.646.640 m2 23 
Zoru urbanizaezinaren guztizko 
azalera 

33.233.436 m2 79,23 32.301.148 m2 77,00 
Udal barrutiaren guztizko azalera 41.947.788 

 
Balio estrategiko handiko lurzoruaren kontsumoa kontrolatzeko adierazleak: Balio estrategiko 
handiko landa eremuaren, nekazaritza eta abere-hazkuntza eremuaren eta baserrialdearen 
azalera Nekazaritza eta Basozaintza antolatzeko LAParen arabera eta HAPNaren berrikuspenak 
aurreikusitakoa: 

 
Adierazlea HAPNa berrikusteko 

proposamena 
 

% Udalerriari 
dagokionean 

Balio estrategiko handiko Landa Eremuaren azalera 1.443.319 m2 3,44 
Nekazaritza eta abere-hazkuntza eremuaren azalera 4.325.213 m2  10,31 
Balio Estrategiko Handiko zoruaren azalera EAEko 
Nekazaritza eta Basogintza antolatzeko LAParen 
arabera 

2.458.573 m2  5,86 

Udal barrutiaren guztizko azalera 41.947.788 m2 
 
Uraren kontsumoaren adierazleak 
 
Ur eskariaren bilakaeraren eta haren arazketaren kontrolerako adierazleak udalerrian 
aurreikusitako etxebizitza eta industria garapenak gauzatu ondoren (2014 eta 2013 muga-urteak) 
 

Adierazlea 2014 2030 
Guztizko ur eskariaren estimazioa biztanleko eta 
eguneko 310 l/biz/egun 326 l/biz/egun 
Etxeko kontsumoaren estimazioa eguneko/urteko 16.389 m3/sg 26.055 m3/sg 
Industria kontsumoaren estimazioa sg/urteko 32 l/sg 39 l/sg 
Guztizko ur eskariaren estimazioa 7,01 Hm3/urtean 8,28 

Hm3/urtean 
Adierazlea 2010 2030 
Araztutako uraren batez besteko bolumena  27.400 m3/egun 33.708 

m3/egun 
Araztutako uraren batez besteko bolumen estimatua sg-
ko 317 l/sg 390 l/sg 
Araztutako uraren urteko bolumen estimatua 9,99 Hm3  12,30 Hm3  
Atalerrekako HUAn tratatzeko gaitasun gorena 660l/sg 
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2013rako aurreikusitako ur araztuaren hazkunde gorena 2010. urtearekiko % 40,91koa da, eta 
horrenbestez, gaitasun goren teorikoaren % 59an geratzen da guztizko arazte gaitasuna. 
 
Hondakinen kudeaketaren adierazlea 
 
Hondakinen kudeaketa kontrolatzeko adierazleak udalerrian aurreikusitako etxebizitza eta 
industria garapenak gauzatu ondoren: hondakinen pisua biztanleko eta urteko gaur egun eta 
datua HAPNa gauzatzen den arabera. 
 

Adierazlea Egun 
Sortutako hiri hondakin solidoak 700 Kg/biz/urteko 

 
 
Bioaniztasunaren adierazlea 
 
Babestutako eremuen kontrolerako adierazleak: Babes Bereziko Landa Eremuaren azalera 
1999ko HAPNaren arabera eta HAPNaren berrikuspenean aurreikusitakoa: 
 
 
 
 
 
Adierazlea HAPNa berrikusteko 

proposamena 
% Udalerriari 
dagokionean 

Babes Bereziko Landa Eremuaren azalera 9.280.765 m2 22,12 
HAPNak Olaberriako harana Babesteko Planerako 
proposatutako azalera 

6.000.000 m2 14,30 
HAPNak Olaberriako errekako Plan Berezirako proposaturiko 
azalera 

3.000.000 m2 7,15 
Udal barrutiaren guztizko azalera 41.947.788 
 
Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak 
 
Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak kontrolatzeko adierazleak: Kutsatuta egon daitezkeen 
lurzoruen egungo azalera eta kutsatuta egon daitezkeen lurzoruen azalera Planaren 
Berrikuspena gauzatu ahala. 
 

Adierazlea Egun 
Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak dituzten 
edo izan dituzten eremuen azalera 

95,93 ha 

 
Zarataren adierazlea 
 
Zarata kontrolatzeko adierazleak: zarataren mapak egin ondoren finkatuko da kalitate 
akustikoaren helburuak gainditzen dituzten zoru-mailen eraginpean egondako biztanleen 
ehunekoa eta egingo dira aurreikuspenak komunikazio azpiegituretan hobekuntzak gauzatu 
ondoren. 

Adierazlea % 
Kalitate akustikoaren helburuak gainditzen 
dituzten zarata-mailen eraginpean dauden 
biztanleak 
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Mugikortasunaren adierazleak 
 
Mugikortasuna kontrolatzeko adierazleak: joan-etorrien arrazoia eta joan-etorri horiek egiteko 
modua kontrolatuko dira. 
 

Adierazlea Urtea Emaitza 
Lana dela-eta egiten diren joan-etorriak 2003 % 44 
Joan-etorriak Ikasketengatik 2003 % 16 
Joan-etorriak beste arrazoi batzuengatik 2003 % 40 

 
Adierazlea Urtea Emaitza 
Joan-etorriak garraio publikoan 2003 % 6  
Joan-etorriak automobilean 2003 % 43 
Joan-etorriak oinez 2003 % 44 
Joan-etorriak egiteko beste modu batzuk 2003 % 7 

 
Adierazlea 2003 Emaitza 
Joan-etorriak garraio publikoan 2003 % 6  
Joan-etorriak automobilean 2003 % 43 
Joan-etorriak oinez 2003 % 44 
Joan-etorriak egiteko beste modu batzuk 2003 % 7 
Adierazlea 2003 Emaitza 
Batez besteko joan-etorrien denbora lana dela-eta  2003 14,7 minutu 
Udalerriaren loturak garraio publikoaren bidez: hiriarteko 
autobusa 2007 Hainbat 

udalerri 
Hiri garraioaren lineak 2013 5 
Renferen trenbide geltokiak Irunen 2013 2  
Euskotrenen trenbide geltokiak. Lasarte/oria – Hendaia linea 2013 5 
Egungo bizikleta bideen sarea 2013 18,9 km. 
Aurreikusitako bizikleta bideen sarea Informaziorik 

ez 45 km. 
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1. ERANSKINA. PLANOAK 



OIARTZUN

HONDARRIBIA

LEZO

IRUN

1:40.000

KOKAPENA. 
LOCALIZACIÓN. 

I.S.A
1

E:

PLAN NAGUSIAREN TALDEA
EQUIPO PLAN GENERAL

IRUNGO UDALA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE IRUN

2015 KO URTARRILA

   ENERO DE 2015

 

INGURUMEN JASANGARRITASUNERAKO TXOSTENA.IRUNGO HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN NAGUSIA BEHIN-BETIKO ONARPENA
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE IRUN. APROBACIÓN DEFINITIVA

NAVARRA

HENDAIA

CAPV



! ! ! ! ! ! ! ! !

LURRALDEAREN SAILKAPENA NAGUSIA E-1CLASIFICACIÓN GENERAL DEL TERRITORIO

LURZORU URBANOA
SUELO URBANO
LURZORU URBANIZAGARRI SEKTORIZATU
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

AHT TRAZATUA
TRAZADO TAV

BASO LANDA EREMUA
ZONA RURAL ALTO VALOR ESTRATEGICO (RAVE)

BEREZIKI BEBESTUTAKO LANDA EREMUA
ZONA RURAL DE ESPECIAL PROTECCIÓN (REP)

ZONA RURAL FORESTAL (RUFO)

KORRIDORE EKOLOGIKOAREN AFEKZIO GUNEA PROPOSAMENA
PROPUESTA ZONA DE AFECCIÓN DEL CORREDOR ECOLÓGICO
SEKTORE-ERAGINEKO GUNE TXINGUDIKO EREMUAN
ZONA DE AFECCIONES SECTORIALES EN EL ÁREA DE TXINGUDI

E:1/10000

EGITURA ERREGIMENA / RÉGIMEN ESTRUCTURAL

LURZORU URBANIZAEZINA
SUELO NO URBANIZABLE

IBARROLA ERREKAKO PLAN BEREZIA
PLAN ESPECIAL DE LA REGATA DE IBARRROLA
OLABERRIA-MOKOZORROTZKO PLAN BEREZIA
PLAN ESPECIAL DE OLABERRIA-MOKOZORROTZ

KONTSERBAZIO BEREZIKO EREMUAK (KBE)
ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN (ZEC)

SISTEMA OROKORRAK LURZORU URBANIZAEZINAN
SISTEMAS GENERALES EN SUELO NO URBANIZABLE

LURRAZALEKO URAK BABESTEKO GUNEA
ZONA DE PROTECCIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES (PAS)

EKIPAMENDUAK LURZORU URBANIZAEZINAN
EQUIPAMIENTOS EN SUELO NO URBANIZABLE (EZR)

LURZORU URBANIZAGARRI SEKTORIZATUGABE
SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

BALORE ESTRATEGI HANDIKO LANDA EREMUA
ZONA RURAL AGROGANADERA Y CAMPIÑA (RAC)
NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO LANDA ETA LANDAZABALA

EKIPAMENDUAK LURZORU URBANIZAEZINAN / 
EQUIPAMIENTOS EN SUELO NO URBANIZABLE

1 COLEGIO ERAIN

2 DEPOSITO ARASO

3 DEPOSITO IPARRAGUIRRE

4 POTABILIZADORA ELORDI

5 SERVICIOS DE TXINGUDI

6 DEPOSITO MATXALAGAIN

7 GASEODUCTO ALDABE (ANTIGUO)

8 GASEODUCTO ALDABE (NUEVO)

9 TENIS TXINGUDI

10 CAMPO DE TIRO SAN MARCIAL

11 COLEGIO SIUTZ

12

13

14 HORNOS IRUGURUTZETA

15 DEPOSITO HARRIZURRETA

16 C. INTERPRETACION PLAIAUNDI

CENTRAL IRUSTA

PSICIFACTORIA
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2

SUELO URBANO
LURZORU URBANOA

SUELO URBANIZABLE. ÁMBITOS PLANEAMIENTO
LURZORU URBANIZAGARRI. PLANGINTZA EREMUAK

SUELO NO URBANIZABLE. 
LURZORU URBANIZAEZINA. 

ÁMBITOS DEFINIDOS POR EL PGOU 99 Y EN EJECUCIÓN
99 KO HAPN-AK DEFINITU ETA EGIKARITZEN ARI DIREN EREMUAK

ÁMBITOS PROPUESTOS POR LA REVISIÓN
HAPN-REN BERRIKUSPENAK PROPOSATUTAKO EREMUAK

ÁMBITOS DEFINIDOS POR EL PGOU99 APROBADOS Y MODIFICADOS
99 KO HAPN-AK DEFINITUTAKO ETA ONARTUTAKO EREMUAK ETA ALDATUAK IZAN DIRENAK

SUELO URBANO.
LURZORU URBANOA.

1:15.180

I.S.A.
2

1  COLEGIO ERAIN
2  DEPÓSITO ARASO
3  DEPÓSITO IPARRAGUIRRE
4  POTABILIZADORA ELORDI
5  SERVICIOS DE TXINGUDI
6  DEPÓSITO MATXALAGAIN
7  GASEODUCTO ALDABE (ANTIGÜO)
8  GASEODUCTO ALDABE (NUEVO)
9  TENIS TXINGUDI
10  CAMPO DE TIRO DE SAN MARCIAL
11  COLEGIO SIUTZ
12  CENTRAL IRUSTA
13  PISCIFACTORIA
14  HORNOS IRUGUTZETA
15  DEPÓSITO HARRIZURRETA
16  CENTRO INTERPRETACIÓN PLAIAUNDI

INGURUMEN JASANGARRITASUNERAKO TXOSTENA.IRUNGO HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN NAGUSIA BEHIN-BETIKO ONARPENA
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE IRUN. APROBACIÓN DEFINITIVA

PLAN NAGUSIAREN TALDEA
EQUIPO PLAN GENERAL

IRUNGO UDALA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE IRUN

2015 KO URTARRILA
    ENERO DE 2015



ZERRENDA / LISTADO

ALTERNATIBEN INGURUMEN - AZTERKETA
GI-636aren zabalpena: Mendelu - Osinbiribil tartea

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS
Desdoblamiento GI-636: Tramo Mendelu - Osinbiribil

I.S.A.
3.1.1
E: 1/5.000

PLAN NAGUSIAREN TALDEA
EQUIPO PLAN GENERAL

IRUNGO UDALA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE IRUN

2015KO URTARRILA

   ENERO DE 2015

INGURUMEN JASANGARRITASUNERAKO TXOSTENA. IRUNGO H.A.P.O.-AREN 
BEHIN-BETIKO ONARPENA

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. APROBACIÓN DEFINITIVA DEL P.G.O.U. DE IRUN

Alternatibak / Alternativas
1. N-1.1 Alternatiba / Alternativa N-1.1

Eskualdeko eta metropoliko sarea / Red regional y metropolitana

2. N-1.2 Alternatiba / Alternativa N-1.2
Eskualdeko eta metropoliko sarea / Red regional y metropolitana

Lehen-banaketarako sarea / Red de distribución primaria

Lehen-banaketarako sarea / Red de distribución primaria

Biodibertsitatea / Biodiversidad
Batasunaren Garrantzizko Lekuak / Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)

Bestelako babes eremuak / Otros espacios protegidos
Txingudi eremuko Baliabide Naturalak Babestu eta Antolatzeko Plan Berezia 
P. E. de Protección y Ordenación de los Recursos Naturales del Área de Txingudi

Aiako Harria

HBE / ZEPA Txingudi

EAE-ko korridore ekologikoen sarea / Red de corredores ecológicos de la CAPV

Hidrologia / Hidrología

Lurzoruaren erabilera eta landaredia / Usos del suelo y vegetación

Ingurumen arriskuak / Riesgos ambientales

Kutsatuta egon daitekeen lurzorua / Suelo potencialmente contaminado

Uholde-aukera / Inundabilidad

Nukleo eremua / Espacio nucleo

Lotura eremua / Corredor de enlace

Loturazko ibai zatia / Tramo fluvial de interés conector

Landaredi interesgarria / Vegetación de interés

Nekazaritzarako balio estrategiko handiko lurzoruak
Suelos de alto valor  estratégico para la agricultura (PTS agroforestal)

Meatzaritzako egitura abandonatua / Estructura minera abandonada

Erabilera urbanorako ur-bilketa / Captaciones de agua para uso urbano

10 urteko birgertatze-aldia / Período de retorno de 10 años

Txingudi-Bidasoa

100 urteko birgeratze aldia / Período de retorno de 100 años

500 urteko birgertatze aldia / Período de retorno de 500 años

!R

!P

Jaizkibel

1

2

OYARZAB_KARMELE
Texto escrito a máquina

OYARZAB_KARMELE
Texto escrito a máquina

OYARZAB_KARMELE
Texto escrito a máquina
BEHIN-BETIKO ONARPENA

OYARZAB_KARMELE
Texto escrito a máquina

OYARZAB_KARMELE
Texto escrito a máquina

OYARZAB_KARMELE
Texto escrito a máquina

OYARZAB_KARMELE
Texto escrito a máquina

OYARZAB_KARMELE
Texto escrito a máquina

OYARZAB_KARMELE
Texto escrito a máquina



ZERRENDA / LISTADO

ALTERNATIBEN INGURUMEN - AZTERKETA
GI-636aren zabalpena: Osinbiribil - Behobia tartea

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS
Desdoblamiento GI-636: Tramo Osinbiribil - Behobia

I.S.A.
3.1.2.1

E: 1/3.000

PLAN NAGUSIAREN TALDEA
EQUIPO PLAN GENERAL

IRUNGO UDALA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE IRUN

2015KO URTARRILA

   ENERO DE 2015

INGURUMEN JASANGARRITASUNERAKO TXOSTENA. IRUNGO H.A.P.O.-AREN 
BEHIN-BETIKO ONARPENA

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. APROBACIÓN DEFINITIVA DEL P.G.O.U. DE IRUN

Biodibertsitatea / Biodiversidad
Batasunaren Garrantzizko Lekuak / Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)

Bestelako babes eremuak / Otros espacios protegidos
Txingudi eremuko Baliabide Naturalak Babestu eta Antolatzeko Plan Berezia 
P. E. de Protección y Ordenación de los Recursos Naturales del Área de Txingudi

Jaizkibel

Aiako Harria

HBE / ZEPA Txingudi

EAE-ko korridore ekologikoen sarea / Red de corredores ecológicos de la CAPV

Hidrologia / Hidrología

Lurzoruaren erabilera eta landaredia / Usos del suelo y vegetación

Ingurumen arriskuak / Riesgos ambientales

Kutsatuta egon daitekeen lurzorua / Suelo potencialmente contaminado

Uholde-aukera / Inundabilidad

Nukleo eremua / Espacio nucleo

Lotura eremua / Corredor de enlace

Loturazko ibai zatia / Tramo fluvial de interés conector

Landaredi interesgarria / Vegetación de interés

Nekazaritzarako balio estrategiko handiko lurzoruak
Suelos de alto valor  estratégico para la agricultura (PTS agroforestal)

Meatzaritzako egitura abandonatua / Estructura minera abandonada

Erabilera urbanorako ur-bilketa / Captaciones de agua para uso urbano

10 urteko birgertatze-aldia / Período de retorno de 10 años

Txingudi-Bidasoa

100 urteko birgeratze aldia / Período de retorno de 100 años

500 urteko birgertatze aldia / Período de retorno de 500 años

!R

!P

Alternatibak / Alternativas

N-Rio 2 Alternatiba / Alternativa N-Rio 2
Proposaturiko jarduerak / Actuaciones propuestas

N-Rio 3 Alternatiba / Alternativa N-Rio 3
Proposaturiko jarduerak / Actuaciones propuestas

N-Rio 1 Alternatiba / Alternativa N-Rio 1
Proposaturiko jarduerak / Actuaciones propuestas



ZERRENDA / LISTADO

ALTERNATIBEN INGURUMEN - AZTERKETA
GI-636aren zabalpena: Osinbiribil - Behobia tartea

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS
Desdoblamiento GI-636: Tramo Osinbiribil - Behobia

I.S.A.
3.1.2.2

E: 1/5.000

PLAN NAGUSIAREN TALDEA
EQUIPO PLAN GENERAL

IRUNGO UDALA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE IRUN

2015KO URTARRILA

   ENERO DE 2015

INGURUMEN JASANGARRITASUNERAKO TXOSTENA. IRUNGO H.A.P.O.-AREN 
BEHIN-BETIKO ONARPENA

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. APROBACIÓN DEFINITIVA DEL P.G.O.U. DE IRUN

Biodibertsitatea / Biodiversidad
Batasunaren Garrantzizko Lekuak / Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)

Bestelako babes eremuak / Otros espacios protegidos
Txingudi eremuko Baliabide Naturalak Babestu eta Antolatzeko Plan Berezia 
P. E. de Protección y Ordenación de los Recursos Naturales del Área de Txingudi

Jaizkibel

Aiako Harria

HBE / ZEPA Txingudi

EAE-ko korridore ekologikoen sarea / Red de corredores ecológicos de la CAPV

Hidrologia / Hidrología

Lurzoruaren erabilera eta landaredia / Usos del suelo y vegetación

Ingurumen arriskuak / Riesgos ambientales

Kutsatuta egon daitekeen lurzorua / Suelo potencialmente contaminado

Uholde-aukera / Inundabilidad

Nukleo eremua / Espacio nucleo

Lotura eremua / Corredor de enlace

Loturazko ibai zatia / Tramo fluvial de interés conector

Landaredi interesgarria / Vegetación de interés

Nekazaritzarako balio estrategiko handiko lurzoruak
Suelos de alto valor  estratégico para la agricultura (PTS agroforestal)

Meatzaritzako egitura abandonatua / Estructura minera abandonada

Erabilera urbanorako ur-bilketa / Captaciones de agua para uso urbano

10 urteko birgertatze-aldia / Período de retorno de 10 años

Txingudi-Bidasoa

100 urteko birgeratze aldia / Período de retorno de 100 años

500 urteko birgertatze aldia / Período de retorno de 500 años

!R

!P

Alternatibak / Alternativas
N-Rio 1 Alternatiba / Alternativa N-Rio 1

Proposaturiko jarduerak / Actuaciones propuestas
N-Rio 2 Alternatiba / Alternativa N-Rio 2

Proposaturiko jarduerak / Actuaciones propuestas
N-Rio 3 Alternatiba / Alternativa N-Rio 3

Proposaturiko jarduerak / Actuaciones propuestas



ZERRENDA / LISTADO

ALTERNATIBEN INGURUMEN - AZTERKETA
Hego saihesbidea - Hego ingurabidea

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS
Variante Sur - Ronda Sur

I.S.A.
3.2

E: 1/25.000

PLAN NAGUSIAREN TALDEA
EQUIPO PLAN GENERAL

IRUNGO UDALA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE IRUN

2015KO URTARRILA

   ENERO DE 2015 

INGURUMEN JASANGARRITASUNERAKO TXOSTENA. IRUNGO H.A.P.O.-AREN 
BEHIN-BETIKO ONARPENA

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. APROBACIÓN DEFINITIVA DEL P.G.O.U. DE IRUN

Alternatibak / Alternativas

4. R4- S4 Alternatiba / Alternativa R4 - S4
Proposaturiko jarduerak / Actuaciones propuestas

Biodibertsitatea / Biodiversidad
Batasunaren Garrantzizko Lekuak / Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)

Bestelako babes eremuak / Otros espacios protegidos
Txingudi eremuko Baliabide Naturalak Babestu eta Antolatzeko Plan Berezia 
P. E. de Protección y Ordenación de los Recursos Naturales del Área de Txingudi

Aiako Harria

HBE / ZEPA Txingudi

EAE-ko korridore ekologikoen sarea / Red de corredores ecológicos de la CAPV

Hidrologia / Hidrología

Lurzoruaren erabilera eta landaredia / Usos del suelo y vegetación

Ingurumen arriskuak / Riesgos ambientales

Kutsatuta egon daitekeen lurzorua / Suelo potencialmente contaminado

Uholde-aukera / Inundabilidad

Nukleo eremua / Espacio nucleo

Lotura eremua / Corredor de enlace

Loturazko ibai zatia / Tramo fluvial de interés conector

Landaredi interesgarria / Vegetación de interés

Nekazaritzarako balio estrategiko handiko lurzoruak
Suelos de alto valor  estratégico para la agricultura (PTS agroforestal)

Meatzaritzako egitura abandonatua / Estructura minera abandonada

Erabilera urbanorako ur-bilketa / Captaciones de agua para uso urbano

10 urteko birgertatze-aldia / Período de retorno de 10 años

Txingudi-Bidasoa

100 urteko birgeratze aldia / Período de retorno de 100 años

500 urteko birgertatze aldia / Período de retorno de 500 años

!R

!P

Jaizkibel

1. R1 - S1 Alternatiba / Alternativa R1 - S1
Proposaturiko jarduerak / Actuaciones propuestas

2. R2- S2 Alternatiba / Alternativa R2- S2
Proposaturiko jarduerak / Actuaciones propuestas

3. R3- S3 Alternatiba / Alternativa R3 - S3
Proposaturiko jarduerak / Actuaciones propuestas

1 2

43



ZERRENDA / LISTADO

ALTERNATIBEN INGURUMEN - AZTERKETA
Geltoki Ingurua

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS
Entorno Estación

I.S.A.
3.3

E: 1/4.000

PLAN NAGUSIAREN TALDEA
EQUIPO PLAN GENERAL

IRUNGO UDALA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE IRUN

2015KO URTARRILA
   ENERO DE  2015

INGURUMEN JASANGARRITASUNERAKO TXOSTENA. IRUNGO H.A.P.O.-AREN 
BEHIN-BETIKO ONARPENA

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. APROBACIÓN DEFINITIVA DEL P.G.O.U. DE IRUN

Alternatibak / Alternativas
1. E-1 Alternatiba / Alternativa E-1
2. E-2 Alternatiba / Alternativa E-2

1

2

Zehazpidea / Leyenda
Bizitegia / Residencial

Industriala / Industrial

Hirugarrenekoa / Terciario

Hirugarrenekoa Parke Teknologikoa / Terciario Parque Tecnológico

Ekipamendua / Equipamiento

Gune libreak / Espacios Libres

Trenbidea / Ferroviario

Bideak / Viales

Biodibertsitatea / Biodiversidad
Batasunaren Garrantzizko Lekuak / Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)

Bestelako babes eremuak / Otros espacios protegidos
Txingudi eremuko Baliabide Naturalak Babestu eta Antolatzeko Plan Berezia 
P. E. de Protección y Ordenación de los Recursos Naturales del Área de Txingudi

Aiako Harria

HBE / ZEPA Txingudi

EAE-ko korridore ekologikoen sarea / Red de corredores ecológicos de la CAPV

Hidrologia / Hidrología

Lurzoruaren erabilera eta landaredia / Usos del suelo y vegetación

Ingurumen arriskuak / Riesgos ambientales

Kutsatuta egon daitekeen lurzorua / Suelo potencialmente contaminado

Uholde-aukera / Inundabilidad

Nukleo eremua / Espacio nucleo

Lotura eremua / Corredor de enlace

Loturazko ibai zatia / Tramo fluvial de interés conector

Landaredi interesgarria / Vegetación de interés

Nekazaritzarako balio estrategiko handiko lurzoruak
Suelos de alto valor  estratégico para la agricultura (PTS agroforestal)

Meatzaritzako egitura abandonatua / Estructura minera abandonada

Erabilera urbanorako ur-bilketa / Captaciones de agua para uso urbano

10 urteko birgertatze-aldia / Período de retorno de 10 años

Txingudi-Bidasoa

100 urteko birgeratze aldia / Período de retorno de 100 años

500 urteko birgertatze aldia / Período de retorno de 500 años

!R

!P

Jaizkibel



ZERRENDA / LISTADO

ALTERNATIBEN INGURUMEN - AZTERKETA
Araso Iparraren luzapena

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS
Prolongación Araso Norte

I.S.A.
3.4

E: 1/2.500

PLAN NAGUSIAREN TALDEA
EQUIPO PLAN GENERAL

IRUNGO UDALA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE IRUN

2015KO URTARRILA
   ENERO DE 2015

INGURUMEN JASANGARRITASUNERAKO TXOSTENA. IRUNGO H.A.P.O.-AREN 
BEHIN-BETIKO ONARPENA

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. APROBACIÓN DEFINITIVA DEL P.G.O.U. DE IRUN

Alternatibak / Alternativas
1. A-1 Alternatiba / Alternativa A-1
2. A-2 Alternatiba / Alternativa A-2

1

2

Zehazpidea / Leyenda
Bizitegia / Residencial

Industriala / Industrial

Hirugarrenekoa / Terciario

Hirugarrenekoa Parke Teknologikoa / Terciario Parque Tecnológico

Ekipamendua / Equipamiento

Gune libreak / Espacios Libres

Trenbidea / Ferroviario

Bideak / Viales

Biodibertsitatea / Biodiversidad
Batasunaren Garrantzizko Lekuak / Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)

Bestelako babes eremuak / Otros espacios protegidos
Txingudi eremuko Baliabide Naturalak Babestu eta Antolatzeko Plan Berezia 
P. E. de Protección y Ordenación de los Recursos Naturales del Área de Txingudi

Aiako Harria

HBE / ZEPA Txingudi

EAE-ko korridore ekologikoen sarea / Red de corredores ecológicos de la CAPV

Hidrologia / Hidrología

Lurzoruaren erabilera eta landaredia / Usos del suelo y vegetación

Ingurumen arriskuak / Riesgos ambientales

Kutsatuta egon daitekeen lurzorua / Suelo potencialmente contaminado

Uholde-aukera / Inundabilidad

Nukleo eremua / Espacio nucleo

Lotura eremua / Corredor de enlace

Loturazko ibai zatia / Tramo fluvial de interés conector

Landaredi interesgarria / Vegetación de interés

Nekazaritzarako balio estrategiko handiko lurzoruak
Suelos de alto valor  estratégico para la agricultura (PTS agroforestal)

Meatzaritzako egitura abandonatua / Estructura minera abandonada

Erabilera urbanorako ur-bilketa / Captaciones de agua para uso urbano

10 urteko birgertatze-aldia / Período de retorno de 10 años

Txingudi-Bidasoa

100 urteko birgeratze aldia / Período de retorno de 100 años

500 urteko birgertatze aldia / Período de retorno de 500 años

!R

!P

Jaizkibel



ZERRENDA / LISTADO

ALTERNATIBEN INGURUMEN - AZTERKETA
Olaberriako ingurua

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS
Entorno Olaberria

I.S.A.
3.5

E: 1/10.000

PLAN NAGUSIAREN TALDEA
EQUIPO PLAN GENERAL

IRUNGO UDALA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE IRUN

2015KO URTARRILA
   ENERO DE 2015

INGURUMEN JASANGARRITASUNERAKO TXOSTENA. IRUNGO H.A.P.O.-AREN 
BEHIN-BETIKO ONARPENA

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. APROBACIÓN DEFINITIVA DEL P.G.O.U. DE IRUN

Biodibertsitatea / Biodiversidad
Batasunaren Garrantzizko Lekuak / Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)

Bestelako babes eremuak / Otros espacios protegidos
Txingudi eremuko Baliabide Naturalak Babestu eta Antolatzeko Plan Berezia 
P. E. de Protección y Ordenación de los Recursos Naturales del Área de Txingudi

Jaizkibel

Aiako Harria

HBE / ZEPA Txingudi

EAE-ko korridore ekologikoen sarea / Red de corredores ecológicos de la CAPV

Hidrologia / Hidrología

Lurzoruaren erabilera eta landaredia / Usos del suelo y vegetación

Ingurumen arriskuak / Riesgos ambientales

Kutsatuta egon daitekeen lurzorua / Suelo potencialmente contaminado

Uholde-aukera / Inundabilidad

Nukleo eremua / Espacio nucleo

Lotura eremua / Corredor de enlace

Loturazko ibai zatia / Tramo fluvial de interés conector

Landaredi interesgarria / Vegetación de interés

Nekazaritzarako balio estrategiko handiko lurzoruak
Suelos de alto valor  estratégico para la agricultura (PTS agroforestal)

Meatzaritzako egitura abandonatua / Estructura minera abandonada

Erabilera urbanorako ur-bilketa / Captaciones de agua para uso urbano

10 urteko birgertatze-aldia / Período de retorno de 10 años

Txingudi-Bidasoa

100 urteko birgeratze aldia / Período de retorno de 100 años

500 urteko birgertatze aldia / Período de retorno de 500 años

!R

!P

Alternatibak / Alternativas
1. O-1 Alternatiba / Alternativa O-1
2. O-2 Alternatiba / Alternativa O-2

1

2

Zehazpidea / Leyenda
Bizitegia / Residencial

Industriala / Industrial

Hirugarrenekoa / Terciario

Hirugarrenekoa Parke Teknologikoa / Terciario Parque Tecnológico

Ekipamendua / Equipamiento

Gune libreak / Espacios Libres

Trenbidea / Ferroviario

Olaberriako bailara babesteko Plan Berezia / Plan Especial de protección del valle de Olaberria
Bideak / Viales



Puianaberri

Soroxarreta

Gartziaeneaberri

Agerretxiki

Urdanibiko ola

Urdanibiko errota

Urdanibia

Peñaenea

Iparragirretxiki

ENDARABORDA

GARAGAR

GEBARA

PUIANA

AZKUBEGOIKOA

Urdanibia

Kaskoitegiko erreka

PUIANATXIKI

GEBARABERRI

LETXUNBORRO

AGERRE

Anaka

Kaminoberri

N-
1

N-1

2.2.06
0.2.01

2.1.05

3.1.01

0.2.01

1:5.000

4.10
4.54.6 4.84.7 4.9

4.1 4.2 4.3
4.4

ZERRENDA / LISTADO

INGURUMENEKO BALDINTZAK. 
CONDICIONANTES AMBIENTALES. 

I.S.A.
4.1

E:

PLAN NAGUSIAREN TALDEA
EQUIPO PLAN GENERAL

IRUNGO UDALA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE IRUN

2015KO URTARRILA
   ENERO DE 2015

INGURUMEN JASANGARRITASUNERAKO TXOSTENA.IRUNGO HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN NAGUSIA BEHIN-BETIKO ONARPENA
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE IRUN. APROBACIÓN DEFINITIVA

HAPN-REN BERRIKUSPENAK PROPOSATUTAKO EREMUAK
ÁMBITOS PROPUESTOS POR LA REVISIÓN

99 KO HAPN-AK DEFINITU ETA EGIKARITZEN ARI DIREN EREMUAK
ÁMBITOS DEFINIDOS POR EL PGOU 99 Y EN EJECUCIÓN

99 KO HAPN-AK DEFINITUTAKO ETA ONARTUTAKO EREMUAK ETA ALDATUAK IZAN DIRENAK
ÁMBITOS DEFINIDOS POR EL PGOU99 APROBADOS Y MODIFICADOS

EAE-ko korridore ekologikoen sarea / Red de corredores ecológicos de la CAPV

Hidrologia / Hidrología

Lurzoruaren erabilera eta landaredia / Usos del suelo y vegetación

Erabilera urbanorako ur-bilketa / Captaciones de agua para uso urbano

Ondare arkeologiko - arkitektonikoa
Patrimonio arqueológico - arquitectónico

Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuk (HBBE) / 
Zonas de Especial Protección para las aves (ZEPA)

Kontserbazio Bereziko Eremua (KBE) / Zonas Especiales de Conservación (ZEC)

Bestelako babes eremuak / Otros espacios protegidos

Udalerria / Término municipal

Jaizubia gainazaleko ur-harpena 1 / Jaizubia Captación superficial 1

Interes arkeologiko -arkitektonikodun elementuak
Elementos de interés arqueológico - arquitectónico!(

Oiassoko gune arkeologikoa / Zona arqueológica de Oiasso..

Oiassoko gune arkeologikoko babes eremua
Área de protección de la zona arqueológica de Oiasso
Santiagoko bidea / Camino de Santiago
Padura / Marisma!

Jaizubia gainazaleko ur-harpena 2 / Jaizubia Captación superficial 2
Jaizubia gainazaleko ur-harpena 3 / Jaizubia Captación superficial 3
Lastaola

Landaredi interesgarria / Vegetación de interés
Interes Komunitarioko Habitatak / Hábitats de Interés Comunitario
Nekazaritzarako balio estrategiko handiko lurzoruak
Suelos de alto valor  estratégico para la agricultura (PTS agroforestal)

Sare hidrografikoa / Red hidrográfica

Loturazko ibai zatia / Tramo fluvial de interés conector
Lotura eremua / Corredor de enlace
Nukleo eremua / Espacio nucleo

Txingudi eremuko Baliabide Naturalak Babestu eta Antolatzeko Plan Berezia 
P. E. de Protección y Ordenación de los Recursos Naturales del Área de Txingudi

Txingudi

Jaizkibel
Aiako Harria
Txingudi-Bidasoa
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Ducourau

Udaletxea

Arbelaitz jauregia

Beraun

Txoritegi

San 

San Ignazio
Zubimusu

Plaiaundi

Kostorbe

Santiago

Mendibil

URANTZU

LEKAENEA

ANTZARAN

ERREMENTARI

MAINTZIA

TXOANTENEA

Olazabalgaña

Lizarregi

San Migel

Antzarango kanala

Lorentzo

Anaka

Auzokalte

TXANALETA

IRUN

GI-2134

0.2.01

6.3.03

6.2.08
6.2.02 6.3.01

3.1.01

0.2.01

3.2.09

5.1.01

6.1.01

4.2.07

4.2.04

4.2.055.2.04

4.2.03

5.3.03

5.3.06

5.2.14

5.2.06

5.2.08

5.2.10

5.2.09

5.2.16
5.3.11

4.2.05

5.3.10

1:5.000

4.10
4.54.6 4.84.7 4.9

4.1 4.2 4.3
4.4

ZERRENDA / LISTADO

INGURUMENEKO BALDINTZAK. 
CONDICIONANTES AMBIENTALES. 

I.S.A.
4.2

E:

PLAN NAGUSIAREN TALDEA
EQUIPO PLAN GENERAL

IRUNGO UDALA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE IRUN

2015KO URTARRILA
   ENERO DE 2015

INGURUMEN JASANGARRITASUNERAKO TXOSTENA.IRUNGO HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN NAGUSIA BEHIN-BETIKO ONARPENA
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE IRUN. APROBACIÓN DEFINITIVA

EAE-ko korridore ekologikoen sarea / Red de corredores ecológicos de la CAPV

Hidrologia / Hidrología

Lurzoruaren erabilera eta landaredia / Usos del suelo y vegetación

Erabilera urbanorako ur-bilketa / Captaciones de agua para uso urbano

Ondare arkeologiko - arkitektonikoa
Patrimonio arqueológico - arquitectónico

Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuk (HBBE) / 
Zonas de Especial Protección para las aves (ZEPA)

Kontserbazio Bereziko Eremua (KBE) / Zonas Especiales de Conservación (ZEC)

Bestelako babes eremuak / Otros espacios protegidos

Udalerria / Término municipal

Jaizubia gainazaleko ur-harpena 1 / Jaizubia Captación superficial 1

Interes arkeologiko -arkitektonikodun elementuak
Elementos de interés arqueológico - arquitectónico!(

Oiassoko gune arkeologikoa / Zona arqueológica de Oiasso..

Oiassoko gune arkeologikoko babes eremua
Área de protección de la zona arqueológica de Oiasso
Santiagoko bidea / Camino de Santiago
Padura / Marisma!

Jaizubia gainazaleko ur-harpena 2 / Jaizubia Captación superficial 2
Jaizubia gainazaleko ur-harpena 3 / Jaizubia Captación superficial 3
Lastaola
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HAPNak PROPOSATURIKO HIRIGINTZA GARAPEN BERRIEK 

NEKAZARITZAREN ALORREAN ERAGINDAKO AFEKZIOAREN AZTERKETA 

ETA EBALUAZIOA 

Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saileko Nekazaritza 

eta Abeltzaintza Zuzendaritzaren 2014ko ekainaren 25eko Txosteneko eskakizunari 

begira, Irungo HAPNaren berrikuspenak proposaturiko hirigintza garapenek 

nekazaritza lurrean eta dauden nekazaritza ustiategietan sor dezaketen eragina 

ebaluatu da. 

Hurrengo taulan (1. Taula) Irungo HAPNan jasotako hirigintza garapen berriek 

ukituriko larreen eta balio estrategiko handiko lurzoruen azalerak ageri dira. 

Gipuzkoako Foru Aldundiko larre-luzoruen Katastroa EAEko Nekazaritza eta 

Basozaintzako Lurraldearen Arloko Plana (betiko onarpenari dagokion informazio 

kartografikoa) izan dira balio horiek kalkulatzeko erabilitako informazio neurriak.  

1. Taula: Irungo udal barrutiko hirigintza garapen berriek ukituriko larre-lurzoruaren eta balio estrategiko handiko 

azpikategoriako lurzoruaren azalera. 

Esparrua 

Ukituriko 

larre-

lurzoruaren 

AZAl. (Ha) 

Balio 

Estrategiko 

Handiko AZAL. 

(Ha) 

9.1.01 URUNE 5,44 0,44 

9.1.02 EPELE 5,42 0,038 

2.1.08 ZABALETA 12,45 - 

1.1.OIANTZABALETAREN LUZAPENA 5,20 1,76 

1.1.04 ZALDUNBORDA 0,43 - 

1.1.12 ARASO SASIKOBURUA 3,53  - 

2.1.05 URDANIBIA ZUBIETA 5,02 - 

7.2.05 ERMITA 0,001 - 

7.2.08 MATXALAGAIN 15,18 2,5 

8.2.05 BLAIA 14,93 1,39 

2.1.07 JAIZKIBEL BIZILEKUA 0,02 0,06 

6.2.09 HEGOALDEKO INGURABIDEA ETA LOTURA 0,26 2,74  

4.2.05 SANTIAGO URTIZBEREA 0,05 0,76  

GUZTIRA 67,93 9,68 

Larre-lurzoruaren azalera guztira Irunen 3114,55   

Balio Estrategiko Handiko azalera guztira Irunen  222,52 

Guztizko azalera 4188,49   

Aurreko datuen arabera, Irungo udal barrutiko lurzoruaren % 74 larre-lurzorua da. 

HAPNak planteatutako hirigintza garapen berriek 67,93 hektarea ukitzen dituzte 

guztira, hauxe da, udal barrutiko guztizko larre-lurzoruaren % 2,18. Oro har, irizten 

da eragin hori txikia dela.  

Hirigintza garapen berriek EAEko Nekazaritza eta Basozaintzako Lurraldearen 

Arloko Planeko balio estrategiko handiko lurzoruan izango duten eraginari 

dagokionean, 9,68 hektareatan izango da eragina, hauxe da, Irungo balio 

estrategiko handiko guztizko lurzoruaren % 4,3an. Komeni da gogora ekartzea, 
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kasu guztietan, balio estrategiko handiko lurzoruetan eragina duten hirigintza 

garapen berri guztiak aurrez dauden guneetan oinarritzen direla. Bestalde, balio 

estrategiko handiko lurzorua bakarrik hartzen badugu kontuan, kasu horretan 

Irungo larre-lurzoruaren eta balio estrategiko handiko lurzoruaren % 2,16an 

bakarrik izango litzateke eragina. Nekazaritza eta Basozaintzako Lurraldearen 

Arloko Planaren arabera, balio estrategiko handia kategorian sartzen dira gaitasun 

agrologiko handieneko lurzoruak, nekazaritza ustiategietako lurrak, esate baterako, 

haien modernotasunagatik, errentagarritasunagatik edo iraunkortasunagatik 

sektorerako estrategikotzat hartzen direnak.  

Hirigintza garapen berriek dauden nekazaritza ustiategietan izango duten eragina 

baloratzeko, honako informazio iturri hauek erabili dira:  

- Gipuzkoako landa-lursailen katastroa. Gipuzkoako Foru Aldundia.  

- Gipuzkoako Foru Aldundiko Irungo udalerriko nekazaritza ustiategien 

erregistroa. (2014ko kanpaina. GFA-2014/11/04) 

- Gipuzkoako nekazaritza ustiategien titularrek deklaraturiko Irungo udalerriko 

SIGPAC esparruak (2014) (GFA).  

- Eusko Jaurlaritzaren SIGPAC ikusgailua.  

Aipaturiko informazio iturri horien bidez bildutako datuen arabera, ikusten da 

HAPNak aurreikusitako hirigintza garapen berriek erregistraturiko 26 nekazaritza 

ustiategi ukituko dituztela guztira. Horri dagokionean, aipatzekoa da haietako 4 

ageri direla nekazaritza ustiategien titularrek deklaraturiko SIGPAC esparruen 

erregistroan, ez ordea Gipuzkoako Foru Aldundiaren Irungo udalerriko nekazaritza 

ustiategien erregistroan. Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako erregistroaren 

arabera (2014ko kanpaina. GFA-2014/11/04), Irungo udal barrutian 310 

nekazaritza ustiategi daude guztira, eta horrenbestez, udal barrutiko nekazaritza 

ustiategien % 8an izango dute eragina, neurri handiagoan ala txikiagoan, garapen 

berriek. Ukituriko 26 ustiategietatik, bat titularitate publikokoa da, Irungo 

Udalarena zehatzago esateko. 10 ustiategitan gainditu egingo da hektarea bateko 

eragina eta 11 ustiategitan haien azalera landuaren % 50 baino gehiagoan eragingo 

da, eta haietako 8tan ia azalera osoan izango da eragina.  

Lur landuen eta nekazaritza ustiategien ezaugarriei erreparatzen badiegu, honako 

hau ikusiko dugu (ikus 1. Gehigarria. 2. Taula. HAPNaren garapen berriek ukituriko 

nekazaritza ustiategiak. SIGPAC eta 3. Taula. Irungo HAPNaren hirigintza garapen 

berriek ukituriko nekazaritza ustiategiak. Ezaugarriak): 

- Hala kopuruagatik nola ukituriko azaleragatik, eragin handiena duten 

lursailak edo esparruak belardi naturalak edo/eta larreak dira. Tarte handira 

ukiturik suertatuko dira baratze lurrak eta beste labore batzuetarako 

lurzoruak (fruitu arbolak, artoa eta abar). 

- Ukituriko ustiategien orientazio tekniko-ekonomikoari dagokionean, 

aipatzekoak dira azienden ustiategiak (7, eragin handiena dutenen artean), 

eta baratzezaintza lanak ondoren (2, eragin handiena dutenen artean).  
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- Edukitze erregimenari dagokionean, ukituriko esparruetatik 42 ustiategien 

jabetzakoak dira, 11 alokairu erregimenean daude eta 33 beste erregimen 

batzuetan. Hedadurari dagokionean, beste erabilera batzuk dituen azalerak 

eta alokairuan dagoenak, oro har, gainditu egiten dute jabetzan dagoen 

azalera.  

- Titularraren dedikazioari dagokionean, bost ustiategitan dedikazio osoa du 

titularrak, baina horietako bakar batean nabari da eragin larria. 

Laburbilduta, HAPNaren hirigintza garapen berriek Irungo udal barrutiko larre-

lurzoruaren % 2,18an eta erregistraturiko 26 nekazaritza ustiategitan (% 8) 

izango dute eragina neurri handiagoan ala txikiagoan. 

Erregistraturiko nekazaritza ustiategietako ukituriko balio estrategiko handiko 

lurzorua kontatzen badugu, 4,8 hektarea dira, hauxe da, Irungo guztizko balio 

estrategiko handiko lurzoruaren % 2,16. 

Aurreko guztia ikusirik, termino kuantitatiboetan, txikitzat hartzen da Irungo Hiri 

Antolamendurako Plan Nagusiaren berrikuspenean jasotako hirigintza garapen 

berriek nekazaritza sektorean izango duten eragina, eta horrenbestez, aski izango 

dira Ingurumen Iraunkortasun Txostenean planteaturiko neurri babesleak eta 

zuzentzaileak.  
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1. Gehigarria 

Ukituriko nekazaritza ustiategien datuak 
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2. Taula: HAPNko garapen berriek ukituriko nekazaritza ustiategiak. SIGPAC 

Esparrua Ustiategia Izena 

Ukituriko 

SIGPAC 

esparruak 

Laborea Edukitzea 

SIGPAC 

esparruen 

kop. 

ustiategiak 

Finka 

bakoitzean 

landutako 

azalera ha 

Ukituriko 

landutako azalera 

Ha eta % 

URUNE ES200450020088 URUNE-BERRI 

20.03.045.045.4* SAGARRONDOA JABETZAN 

10 13,0311 0,00 0,01 
20.03.045.045.6* 

BELARDI 

NATURALA 
JABETZAN 

IRUNE Y EPELE ES200450020016 URUNEA 

20.03.045.198.1* BARATZEA JABETZAN 

25 28,5 0,08 0,28 

20.03.045.198.1* ARTOA JABETZAN 

20.10.045.033.1* 
BELARDI 

NATURALA 
JABETZAN 

20.10.045.033.2* HOSTOZABALAK JABETZAN 

URUNE ES200630050193 BARRAKA 20.03.045.199.1* LANDU GABEA JABETZAN 8 9,86 0,02 0,19 

ZABALETA ETA 

OIANTZABALETAREN 

LUZAPENA 

ES200450020108 LOIDI-BERRI 

20.01.045.001.1 
BELARDI 

NATURALA 

BESTE 

ERREGIMENAK 

10 7,2167 5,76 79,86 

20.01.045.003.1 BARATZEA 
BESTE 

ERREGIMENAK 

20.01.045.003.12 
BELARDI 

NATURALA 
JABETZAN 

20.01.045.004.1 BARATZEA 
BESTE 

ERREGIMENAK 

20.01.045.004.5 
BELARDI 

NATURALA 
JABETZAN 

20.13.045.014.1* 
BELARDI 

NATURALA 

BESTE 

ERREGIMENAK 

ZABALETA ES200170020014 UZIN AZPIKOA 

20.01.045.002.1 BARATZEA JABETZAN 

8 3,26 2,04 62,65 
20.01.045.002.2 ESPS LAHARDIAK JABETZAN 

20.01.045.002.3 HOSTOZABALAK JABETZAN 

20.01.045.002.9 BARATZEA JABETZAN 

ZABALETA ETA 

OIANTZABALETAREN 

LUZAPENA 

ES200450020155 LOIDI 

20.01.045.008.1 LARREA JABETZAN 

4 3,45 0,51 14,78 
20.13.045.073.1* 

BELARDI 

NATURALA 
JABETZAN 

ZABALETA ES200450020156 LOKAIZTEGI 
20.01.045.015.1 

BELARDI 

NATURALA 
JABETZAN 

2 0,86 0,01 1,16 

20.01.045.015.2 ESPS LAHARDIAK JABETZAN 

ZABALETA ES200450020323 TRIBAL TRADING 

20.01.045.014.2 BARATZEA 
BESTE 

ERREGIMENAK 
4 0,2 0,19 95,00 

20.01.045.014.3 ESPS LAHARDIAK 
BESTE 

ERREGIMENAK 
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Esparrua Ustiategia Izena 

Ukituriko 

SIGPAC 

esparruak 

Laborea Edukitzea 

SIGPAC 

esparruen 

kop. 

ustiategiak 

Finka 

bakoitzean 

landutako 

azalera ha 

Ukituriko 

landutako azalera 

Ha eta % 

20.01.045.014.5 BARATZEA 
BESTE 

ERREGIMENAK 

20.01.045.014.6 BARATZEA 
BESTE 

ERREGIMENAK 

ZABALETA ES200450020075 ENPARAN-ZAR 20.01.045.019.4 ESPS LAHARDIAK JABETZAN 8 6,51 0,03 0,46 

OIANTZABALETAREN 

LUZAPENA 
ES200450020127 OIANTZABALETA 

20.13.045.072.1* 
BELARDI 

NATURALA 
JABETZAN 

9 6,6743 3,58 53,64 
20.13.045.072.5* HOSTOZABALAK JABETZAN 

20.13.045.072.6* HOSTOZABALAK JABETZAN 

20.13.045.074.1* 
BELARDI 

NATURALA 

BESTE 

ERREGIMENAK 

OIANTZABALETAREN 

LUZAPENA ETA 

ARASO 

SASIKOBURUA 

ES200450020109 SASIKO-ETXEA 

20.13.045.050.1 
BELARDI 

NATURALA 

BESTE 

ERREGIMENAK 

  

7 
3,04 1,97 

 

64,80 

20.13.045.050.2 
BELARDI 

NATURALA 

BESTE 

ERREGIMENAK 

20.13.045.074.2* 
BELARDI 

NATURALA 
JABETZAN 

20.13.045.152.1 
BELARDI 

NATURALA 
JABETZAN 

20.13.045.152.2 
BELARDI 

NATURALA 
JABETZAN 

20.13.045.168.1 
BELARDI 

NATURALA 

BESTE 

ERREGIMENAK 

OIANTZABALETAREN 

LUZAPENA 
ES200450020138 MAZKARTA ENEA 

20.13.045.075.1* HUERTA JABETZAN 
2 0,58 0,16 27,59 

20.13.045.075.1 BARATZEA JABETZAN 

ARASO 

SASIKOBURUA 
ES200450020020 ARASO 

20.13.045.029.2 
BELARDI 

NATURALA 
JABETZAN 

12 6,95 0,54 7,77 

20.13.045.029.5 ESPS ZUHAITZAK JABETZAN 

ARASO 

SASIKOBURUA 
ES200450020313 GOIKO SOROA 

20.13.045.051.1 
BELARDI 

NATURALA 
JABETZAN 

3 0,71 0,71 100,00 20.13.045.051.3 HOSTOZABALAK JABETZAN 

20.13.045.051.4 HOSTOZABALAK JABETZAN 

ARASO 

SASIKOBURUA 
ES200450020101 ARANTZA 20.13.045.151.1 

BELARDI 

NATURALA 
JABETZAN 1 1 0,23 23,00 

URDANIBIA 

ZUBIETA 
ES200360050022 GEBARALARRE 

20.01.045.064.1 ARTOA 
BESTE 

ERREGIMENAK 
4 2,14 2,11 98,60 

20.01.045.064.3 LARREA 
BESTE 

ERREGIMENAK 
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Esparrua Ustiategia Izena 

Ukituriko 

SIGPAC 

esparruak 

Laborea Edukitzea 

SIGPAC 

esparruen 

kop. 

ustiategiak 

Finka 

bakoitzean 

landutako 

azalera ha 

Ukituriko 

landutako azalera 

Ha eta % 

20.01.045.064.5 
BELARDI 

NATURALA 

BESTE 

ERREGIMENAK 

20.01.045.083.1 
BELARDI 

NATURALA 

BESTE 

ERREGIMENAK 

URDANIBIA 

ZUBIETA 
ES200450020058 IPARRA TXIKI 

20.01.045.082.2 FRUITU ARBOLAK JABETZAN 

5 1,67 1,67 100,00 

20.01.045.084.1 
BELARDI 

NATURALA 
JABETZAN 

20.01.045.084.2 FRUITU ARBOLAK JABETZAN 

20.01.045.084.3 HOSTOZABALAK JABETZAN 

20.01.045.084.4 
BELARDI 

NATURALA 

BESTE 

ERREGIMENAK 

BLAIA ES200450020255 MENDI TXIKIAK 20.05.045.011.5* LARREA ALOKAIRUAN 3 14,29 0,57 3,99 

BLAIA ES200450020184 BLAIA AZPI 

20.05.045.015.3 LARREA ALOKAIRUAN 

8 2,25 2,25 100,00 

20.05.045.016.1 LARREA ALOKAIRUAN 

20.05.045.017.1 BARATZEA ALOKAIRUAN 

20.05.045.017.1 LARREA ALOKAIRUAN 

20.05.045.026.3* 
BELARDI 

NATURALA 

BESTE 

ERREGIMENAK 

20.05.045.321.1* BARATZEA ALOKAIRUAN 

20.05.045.321.1* LARREA JABETZAN 

20.05.045.322.1* LARREA JABETZAN 

BLAIA ES200270040288 KORTABERRI 20.05.045.017.1 LARREA 
BESTE 

ERREGIMENAK 
1 0,5 0,50 100,00 

BLAIA ES200450020038 ARRIBILLAGA 

20.11.045.076.1 
BELARDI 

NATURALA 

BESTE 

ERREGIMENAK 

6 3,22 0,90 27,95 20.11.045.077.1 LARREA 
BESTE 

ERREGIMENAK 

20.11.045.077.3 ESPS ZUHAITZAK 
BESTE 

ERREGIMENAK 

BLAIA ES200450020002 OIAN ALDE 

20.11.045.078.1 
BELARDI 

NATURALA 
ALOKAIRUAN 

53 118 3,72 3,15 20.11.045.079.1 
BELARDI 

NATURALA 

BESTE 

ERREGIMENAK 

20.11.045.334.1 
BELARDI 

NATURALA 
ALOKAIRUAN 

 ES200450010022 LASTAOLA 
20.11.045.082.1 

BELARDI 

NATURALA 

BESTE 

ERREGIMENAK 
67 55,63 1,7 3,05 
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Esparrua Ustiategia Izena 

Ukituriko 

SIGPAC 

esparruak 

Laborea Edukitzea 

SIGPAC 

esparruen 

kop. 

ustiategiak 

Finka 

bakoitzean 

landutako 

azalera ha 

Ukituriko 

landutako azalera 

Ha eta % 

 
20.11.045.082.3 

BELARDI 

NATURALA 

BESTE 

ERREGIMENAK 

 
20.11.045.085.1 

BELARDI 

NATURALA 

BESTE 

ERREGIMENAK 

 
20.11.045.085.6 

BELARDI 

NATURALA 

BESTE 

ERREGIMENAK 

BLAIA 

20.11.045.336.1 
BELARDI 

NATURALA 

BESTE 

ERREGIMENAK 

20.11.045.336.2 
BELARDI 

NATURALA 

BESTE 

ERREGIMENAK 

20.11.045.337.1 
BELARDI 

NATURALA 

BESTE 

ERREGIMENAK 

MATXALAGAIN ES200450020012 MATXITXANBORDA 

20.04.045.013.1 
BELARDI 

NATURALA 

BESTE 

ERREGIMENAK 

13 8,39 7,62 90,82 

20.04.045.014.1 
BELARDI 

NATURALA 

BESTE 

ERREGIMENAK 

20.04.045.016.1* 
BELARDI 

NATURALA 

BESTE 

ERREGIMENAK 

20.04.045.028.1* 
BELARDI 

NATURALA 
JABETZAN 

20.04.045.028.2* 
BELARDI 

NATURALA 
JABETZAN 

20.04.045.028.8* LARREA JABETZAN 

20.04.045.105.6 LARREA 
BESTE 

ERREGIMENAK 

20.04.045.142.1 
BELARDI 

NATURALA 

BESTE 

ERREGIMENAK 

20.04.045.142.2 
BELARDI 

NATURALA 

BESTE 

ERREGIMENAK 

20.04.045.142.4 ESPS ZUHAITZAK 
BESTE 

ERREGIMENAK 

20.04.045.196.1* 
BELARDI 

NATURALA 
ALOKAIRUAN 

HEGOALDEKO 

INGURABIDEA ETA 

LOTURA 

ES200450020017 ARRILLARAN 

20.03.045.132.5* 
BELARDI 

NATURALA 
ALOKAIRUAN 

30 30,89 0,14 0,45 20.03.045.134.2 
BELARDI 

NATURALA 

BESTE 

ERREGIMENAK 

20.03.045.141.3* 
BELARDI 

NATURALA 
ALOKAIRUAN 

EPELE ES200450020118 IRUNGO UDALA 20.10.045.060.1 KONIFEROAK JABETZAN 64 182,9 0,26 0,14 
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3. Taula: Irungo HAPNko hirigintza garapen berriek ukituriko nekazaritza ustiategiak. Ezaugarriak  

 

Ustiategiaren izena 

 

 

OTE 

Kodea 

(*) 

 

Ukituriko 

azalera 

(ha) 

 

Titularrare

n 

dedikazioa 

Laboreak (Hektareatan) Aziendak (buruak) 

 

Deklaratutak

o NLU kop.  

(**) 

 

Kalkulatutak

o NLU kop. 

 B
a
z
k
a
 

 B
a
r
a
z
k
ia

k
 

 L
o
r
e
a
k
 e

ta
 

a
p

a
in

g
a
r
r
ia

k
 

 F
r
u

it
u

 a
r
b

o
la

k
 

 B
e
s
te

 

 B
a
s
o
a
 

 L
a
h

a
r
d

ia
 e

ta
 e

z
 

e
m

a
n

k
o
r
r
a
 

 B
e
h

ia
k
 

 A
r
d

ia
k
 

 A
h

u
n

tz
a
k
 

 Z
a
ld

ia
k
 

URUNE-BERRI 9020 0,0012 T 2,34 0 0 0,55 0 
10,141

1 
0 0 0 0 0 1 0,55 

URUNEA 8302 0,0809 T 7,57 0,05 0 0 0,2 20,58 0,1 19 0 0 0 2,1 1,2243 

BARRAKA  0,0189               

LOIDI-BERRI 4120 5,7631  
8,00

7 
0,78 0 0 0,12 0 0 30 0 0 0 0,5 1,7717 

UZIN AZPIKOA  2,0424               

LOIDI 9000 0,5126 P 
4,84

1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 

LOKAIZTEGI 9000 0,0139 P 0,57 0 0 0 0 0 0,29 0 0 0 0 0,35 0 

TRIBAL TRADING 2011 0,1924  0 0,17 0 0 0 0 0,03 0 0 0 0 0 0,06 

ENPARAN-ZAR 7120 0,0250 P 5,56 0 0 0 0 0,76 0,19 6 0 0 0 0,5 0,499 

OIANTZABALETA 4110 3,5796 P 
5,82

4 
0 0 0 0,12 0,73 0 9 0 0 0 0,7 1,024 

SASIKO-ETXEA 4210 1,9714 P 2,67 0 0 0 0 0,37 0 7 0 0 1 0,5 0,762 

MAZKARTA ENEA 6061 0,1552  0 0,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,078 

ARASO 6061 0,5408 T 3,89 0,28 0 0 0 0,69 2,09 6 0 0 0 1 0,752 

GOIKO SOROA 9010 0,7117  0,59 0 0 0 0 0,12 0 0 0 0 0 0 0 

ARANTZA 4410 0,2303 P 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0,2 0,1125 

GEBARALARRE  2,1094               

IPARRA TXIKI 4410 1,6671 P 0,93 0 0 0,66 0 0,08 0 0 18 0 0 0,3 0,3075 

MENDI TXIKIAK 7220 0,5678  
14,2

9 
0 0 0 0 0 0 0 59 0 15 0 1,38 

BLAIA AZPI 8232 2,4112 P 2,03 0,22 0 0 0 0 0 0 22 0 0 1 0,74 

KORTABERRI  0,5000               

ARRIBILLAGA 4410 0,9014 P 1,67 0 0 0 0 1,55 0 0 64 0 0 1,5 0,8 

OIAN ALDE 4210 3,7225  
82,4

0 
0,11 0 0,48 0 0,24 

43,4

9 
172 0 0 0 1 5,5005 

LASTAOLA 4110 1,7037 T 
31,2

8 
0,06 0 0,68 0 25,58 1,86 342 0 0 0 3 6,4406 

MATXITXANBORDA 4110 7,6211 T 
20,1

9 
0 0 1,78 0 0,43 0 143 0 2 0 2 5,428 

ARRILLARAN 4120 0,1388  
26,5

3 
0 0 0,14 0 2,36 1,86 70 44 0 0 0 3,1385 
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Ustiategiaren izena 

 

 

OTE 

Kodea 

(*) 

 

Ukituriko 

azalera 

(ha) 

 

Titularrare

n 

dedikazioa 

Laboreak (Hektareatan) Aziendak (buruak) 

 

Deklaratutak

o NLU kop.  

(**) 

 

Kalkulatutak

o NLU kop. 

 B
a
z
k
a
 

 B
a
r
a
z
k
ia

k
 

 L
o
r
e
a
k
 e

ta
 

a
p

a
in

g
a
r
r
ia

k
 

 F
r
u

it
u

 a
r
b

o
la

k
 

 B
e
s
te

 

 B
a
s
o
a
 

 L
a
h

a
r
d

ia
 e

ta
 e

z
 

e
m

a
n

k
o
r
r
a
 

 B
e
h

ia
k
 

 A
r
d

ia
k
 

 A
h

u
n

tz
a
k
 

 Z
a
ld

ia
k
 

IRUNGO UDALA 9032 0,2607 P 0,25 0 0 0 0 
196,60

9 
1,55 0 0 0 0 4 2,356 

  

(*) OTE kodea (ikus 3.1 taula) 

(**) NLU kop.= Nekazaritza Lan Unitate kopurua (NLU 1 = titularrak eta haren familiak ustiategian urtean lan egindako 1.920 ordu) 

T: osoa/ P: partziala 
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3.1. Taula. Orientazio Tekniko Ekonomikorako Kodea (OTE) 

 

OTE Kodea Orientazio Tekniko-ekonomikoa 

9020 KONIFEROEN BASOAK 

8302 BITARIKOAK ABELTZAINTZA BASOAREKIN 

4120 ESNE BEHI ESPEZ. ABELGORRI HAZKUNTZAREKIN 

9000 SAILKATU EZIN DIRENAK 

2011 LABORANTZA INTENTSIBOA AIRE ZABALEAN 

7120 LABORE ANITZEKO LABORANTZA: BIHIJALEAK ETA ABELGORRI EZ ESNE 

BEHIAK KONBINATUAK 

4110 ESNE BEHI ESPEZIALIZATUAK 

4210 ESPEZ. --- HAZKUNTZA ORIENTAZIOAREKIN 

6061 LABORE ANITZEKO LABORANTZA BARATZE ORIENTAZIOAREKIN 

9010 HOSTOZABALEN BASOAK 

4410 ARDI ESPEZIALIZATUAK 

7220 AZIENDA ANITZEKO ABELTZAINTZA BIHIJALEAK ETA BELARJALE EZ ESNE 

BEHIAK 

8232 ASKOTARIKO MISTOAK 

9032 BASO MISTOAK, KONIFEROAK NAGUSI 
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1. AURREKARIAK ETA SARRERA  

9/2006 Legearen, 3/1998 Legearen eta 183/2003 Dekretuak araututako 

prozeduraren arabera, Ingurumen Sailburuordetzak Ebazpena eman zuen 2008ko 

urriaren 23an eta haren arabera prestatu zen Irungo Udalak sustaturiko Planaren 

Ingurumenaren gaineko Eraginaren Baterako Ebaluaziorako Erreferentziako 

dokumentua. Planeko Ingurumen Iraunkortasunaren Txostenaren hedadura, 

xehetasun maila eta zehaztapen maila finkatzen zituen dokumentu horrek. 

Geroago, 183/2003 Dekretuaren 18. artikulua betetzeko, Ingurumen 

Sailburuordetzak Ebazpena eman zuen 2009ko martxoaren 17an eta haren arabera 

prestatu zen Irungo Udalak sustaturiko Planaren Ingurumenaren gaineko 

Eraginaren Atariko Txostena. 

Irungo Udalak Planaren Ingurumenaren gaineko Eraginaren Betiko Txostena 

egiteko eskatu zuen 2014ko apirilaren 3an, eta Planaren behin-behineko bertsioa, 

2013ko azarokoa, aurkeztu zuen eskaerarekin batera, eta baita audientzia eta 

informazio publikoaren tramiteen emaitzak jasotzen zituen espedientearen kopia 

egiaztatua ere.  

Azkenean, Eusko Jaurlaritzak hainbat ebazpenetan eskatutako dokumentazioa 

zuzendu ondoren, 2014ko irailaren 29an, Ingurumen Administrazioaren 

Zuzendaritzak hasitzat eman zuen Irungo Hiri Antolamendurako Plan Nagusiaren 

Berrikuspenaren ingurumenaren gaineko eraginaren behin betiko txostena egiteko 

epea, eta 2014ko azaroaren 25ean egin zen Ingurumenaren gaineko Eraginaren 

Betiko Txostena (IEBT). 

IEBTan adierazten da 9/2006 Legearen 14. artikulua, eta 183/2003 Dekretuaren 

23. eta 24. artikuluak aplikatuta, behin Plana onartu ondoren, oinarrizko organoak 

Ingurumen Sailburuordetzako Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzaren 

eskura jarri behar duela, eta baita ukituriko Herri Administrazioen eta interesa duen 

jendearen eskura ere -Erreferentziako Dokumentuan zehaztuak horiek-, besteak 

beste, planaren aplikazioak ingurumenean izango dituen ondorioen jarraipenerako 

hartutako neurriak bilduko dituen dokumentua. 



IRUNGO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIAREN BERRIKUSPENA 

Betiko Onarpena – 2015ko urtarrila 

IHAPNaren berrikuspenaren aplikazioak ingurumenean izango dituen  2 

ondorioen jarraipenerako hartutako neurriak  

2. HAPN- ERAGINAK IKUSKATZEKO PROGRAMA 

Irungo Hiri Antolamendurako Plan Nagusiaren garapenak uki ditzakeen ingurumen 

balioen babesa bermatzeko asmoz, plan horren behin-behineko bertsioarekin 

batera aurkeztutako Ingurumen Iraunkortasunaren Txostenean (IIT) ikuskatze 

programa bat diseinatu zen, dokumentu honetan jaso dena.  

2.1. KONTROLAREN HELBURUAK 

Honako hauek dira Ikuskatze Programaren helburuak: 

• Udalerriko ingurumenaren zaintza bermatzea. 

• Ingurumen eragin berriak edo aurreikusitako eraginen desbideratzeak 

aurreikustea. 

• HAPNa garatzeko tresnetara prebentzio neurriak, neurri zuzentzaileak eta 

konpentsaziozkoak jaso direla egiaztatzea. Proposaturiko jarduerak 

garatzeko plangintzari dagozkion dokumentuen kontrola. 

• Hirigintza Araudi Partikularretan eta Ingurumen Iraunkortasun Txostenean 

aurreikusitako babes neurriak eta neurri zuzentzaileak egokiro aplikatzen 

direla bermatzea. 

• Beharrezko irizten denean, beste neurri batzuk proposatzea eta bideratu 

direla egiaztatzea. 

• Arestian adierazitako guztia, jarraipena egiteko adierazleen kalkulua barne, 

hiritarrei jakinaraztea. 

2.2. IKUSKATU BEHARREKO SISTEMAK, ALDERDIAK EDO ALDAGAIAK 
IDENTIFIKATZEA 

Honako hauek dira plan honek ikuskatu behar dituen alderdi garrantzitsuenak: 

• Lurzoruaren okupazioa: artifizializazioa, eremu garrantzitsuak babestea, 

gaitasun handiko lurzoruak.  

• Natur Espazio Babestuen sarean eragina izan dezaketen esku hartzeak (Aiako 

Harriko parke naturala) edo GKL, bereziki GKL Txingudi - Bidasoarekin 

loturik. 

• Natur garrantziko landaredia ukitzen duten esku hartzeak. 

• Ibai sistemak ukitzen dituzten esku hartzeak. 

• Kultur ondareko elementuak ukitzen dituzten esku hartzeak 

• Uholde-arriskua duten eremuetako esku hartzeak. 

• Faunarentzako garrantzi bereziko eremuetako esku hartzeak 

• Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak dituzten edo izan dituzten eremuetako 

esku hartzeak. 
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• Ekosistemen konektibitatean eragina duten esku hartzeak. 

• Mugikortasun Iraunkorrerako esku hartzeak. 

• Kalitate akustikoaren planen garapena zonifikazio akustikoaren arabera. 

• Energia 

Ingurumena Ikuskatzeko Plana zuzenean garatuko du Irungo Udalak 

ingurumenaren arloan aditua den Teknikari baten bidez, edo Udalak giza baliabide 

egokiak ez izatera, aholkularitza kualifikatu batek bururatuko du egiteko hori.  

2.3. IKUSKATZE PROGRAMAREN DISEINUA 

Plangintza eta proiektua garatzen diren faseetan, plangintza eta proiektu horiek 

osatzen dituzten dokumentuak arduratuko dira Ingurumen Iraunkortasunaren 

Txosten honetan jasotako adierazpen nagusiak bete daitezen. 

• Proposatutako neurri zuzentzaileak garatzeko beharreko zehaztapenak 

jasoko dira plangintza dokumentuetan, eta dagokien araudian sartuko 

dituzte. 

•  Proiektuetan, memorian nahiz baldintza pleguetan eta planoetan jasoko dira 

neurri zuzentzaileak, eta beharreko aurrekontu partidak bereiziko dira baldin 

eta neurri horien balorazio ekonomikoa egin badaiteke. 

Esku hartze bakoitzaren garrantziaren arabera, proposatzen da Ingurumena 

Zaintzeko Programa (IZP) ezartzeko aukera baloratzea urbanizazio eta eraikuntza 

faseetarako. Ingurumena Zaintzeko Programa espezifiko bakoitzerako jarritako 

helburuen arabera, honako alderdi hauek hartuko dira kontuan IZParen xede gisa: 

• Espazioa urbanizatu eta antolatzeko irizpideak:  

o Lurzoruaren okupazioa 

o Intereseko landareak 

o Natur garrantziko eremuetan izango den eragina 

o Egokitze topografikoa 

o Mugikortasuna 

•  Arriskuak minimizatzea:  

o Lurzoruaren kalitatea lurra kutsa dezaketen jarduerak dituzten edo 

izan dituzten eremuetan. 

o Uholde-arriskua minimizatzeko azterketa hidrauliko espezifikoa 

o Jasandako ingurumen Zarataren azterketa 

• Ingurumena eta paisaia lehengoratzea 

o Ingurumena eta paisaia lehengoratzeko programa 

• Energia iraunkortasunaren irizpideak eraikuntzetan 

 



IRUNGO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIAREN BERRIKUSPENA 

Betiko Onarpena – 2015ko urtarrila 

IHAPNaren berrikuspenaren aplikazioak ingurumenean izango dituen  4 

ondorioen jarraipenerako hartutako neurriak  

Ingurumenaren Zaintzarako Programan noizean behingo bisita batzuk jaso beharko 

lirateke obra faseak irauten duen bitartean, aldian behin txostenak egin ahal 

izateko ondoko puntu hauetan adierazten den bezala: 

 

• Gorabehera nagusiak, babes neurrien eta neurri zuzentzaileen aplikazioaren 

egoera, sumaturiko arazoak eta abar jasoko dituzte aldian behin egingo diren 

txostenek. 

• Obrak egindako okupazioa kontrolatuko da, okupazio hori Proiektuetan 

jasotako aurreikuspenekin bat datorrela ziurtatzeko eta aipaturiko proiektu 

horrek jasotakoa baino azalera handiagoa ez dela hartu egiaztatzeko. Arreta 

berezia eskainiko zaie proiektuaren beharrengatik desagerrarazi behar ez 

diren intereseko landare orbanei. 

• Kontrolatu egingo dira ibilguen morfologian eraginik ez izateko aurreikusitako 

neurriak eta landarediaren gaineko eragina arintzeko aurreikusitakoak. 

•  Eraikuntza fasean induskatutako materialak eta beste hondakinak 

kontrolatuko dira, horiek behar bezala bereizi eta kuantifikatu ahal izateko 

azken xedea ematen zaien arte. Baimendutako kudeatzailearen onarpen 

dokumentuarekin egiaztatuko da alderdi hori. 

• Landare lurraren tratamendu zuzena kontrolatuko da. 

• Arkitektura eta arkeologia ondare historikoa babesteko aurreikusitako 

neurriak abian jarri direla kontrolatuko da. 

• Neurri zuzentzaileak behar bezala ezarri direla eta eraginkorrak direla 

kontrolatuko da, uren kalitatea murriztu ez dadin. 

•  Konektibitate ekologikoa hobetzeko neurriak bideratu direla kontrolatuko da. 

• Obrako eraikuntza fasean egiaztatu egingo dira aldatutako topografia 

birmoldatzeko jarduerak, topografia naturalera ahalik eta gehien egokitu ahal 

izateko: ezpondak biribilduz oinean eta altxaeran, ertzak eta azalera lauak 

saihestuz eta abar. Sortutako ezponden malda egiaztatuko da, bertako 

landaredia suspertzeko aukera bermatu ahal izateko. 

•  Obrako makineriari aldian behin berrikuspenak egiten zaizkion kontrolatuko 

da, igorpenei eta zaratei dagokienean bereziki, indarrean dagoen araudira 

egokitu dadin. 

•  Ingurumen zarata murrizteko neurriak bideratu diren eta neurri horiek 

eraginkorrak diren kontrolatuko da. 

• Aldian behingo ureztatzeen kontrola egingo da, horiek zein fasetan egin 

behar diren zehaztuta. 

• Landaredia eta paisaia lehengoratzeko neurriak hartu direla kontrolatuko da 

eta neurri horiek proiektu espezifikora egokitzen direla egiaztatuko da. 

• Azkenik, behin obrak egin ondoren, jarraipenerako azken txostena egingo da, 

proposaturiko prebentzio neurriak eta neurri zuzentzaileak benetan hartu 
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direla eta lanak egin diren bitartean gertatutako gorabehera guztiak 

egiaztatzeko laburpen eta azken balorazio gisa. 

2.4. JARRAIPENA EGITEKO ADIERAZLEAK 

Ondoren, halako adierazle batzuk proposatzen dira Irungo HAPNaren 

jarraipenerako.   

2.4.1. Lurzoruaren okupazioaren adierazleak 

Lurzoruaren okupazioaren kontrolerako adierazleak: Hiri zoruaren eta zoru 

urbanizaezinaren okupazioaren azalera 1999ko HAPNaren arabera, eta HAPNaren 

berrikuspenerako aurreikusitakoa: 

Adierazlea 

1999ko HAPNa 

Eguneratuaren 

arabera 

% 

Udalerriari 

dagokionean 

HAPNa 

berrikusteko 

proposamena 

% Udalerriari 

dagokionean 

Hiri zoru sendotuaren azalera 7.183.252 m2 17,13 6.362.591 m2 15,16 

Hiri zoru sendotu gabearen 

azalera 

765.009 m2 1,82 1.585.670 m2 3,78 

Hiri zoruaren Guztizko azalera 7.948.261 m2 18,95 7.948.261 m2  18,95 

Zoru urbanizagarri 

sektorizatuaren azalera 

- - 1.387.418 m2 3,31 

Zoru urbanizagarri sektorizatu 

gabearen azalera 

- - 310.962 m2 0,74 

Zoru urbanizagarriaren guztizko 

azalera 

766.092 m2 1,83 1.698.380 m2 4,05 

Proposaturiko hiri zoruaren eta 

zoru urbanizagarriaren guztizko 

azalera 

8.714.353 m2 20,77 9.646.640 m2 23 

Zoru urbanizaezinaren guztizko 

azalera 

33.233.436 m2 79,23 32.301.148 m2 77,00 

Udal barrutiaren guztizko azalera 41.947.788 

 

Balio estrategiko handiko lurzoruaren kontsumoa kontrolatzeko adierazleak: Balio 

estrategiko handiko landa eremuaren, nekazaritza eta abere-hazkuntza eremuaren 

eta baserrialdearen azalera Nekazaritza eta Basozaintza antolatzeko LAParen 

arabera eta HAPNaren berrikuspenak aurreikusitakoa: 

Adierazlea HAPNa berrikusteko proposamena 

 

% 

Udalerriari 

dagokionean 

Balio estrategiko handiko Landa Eremuaren 

azalera 

1.443.319 m2 3,44 

Nekazaritza eta abere-hazkuntza eremuaren 

azalera 

4.325.213 m2  10,31 

Balio Estrategiko Handiko zoruaren azalera 

EAEko Nekazaritza eta Basogintza antolatzeko 

LAParen arabera 

2.458.573 m2  5,86 

Udal barrutiaren guztizko azalera 41.947.788 m2 
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2.4.2. Uraren kontsumoaren adierazleak 

Ur eskariaren bilakaeraren eta haren arazketaren kontrolerako adierazleak 

udalerrian aurreikusitako etxebizitza eta industria garapenak gauzatu ondoren 

(2014 eta 2013 muga-urteak) 

Adierazlea 2014 2030 

Guztizko ur eskariaren estimazioa biztanleko eta eguneko 310 l/biz/egun 326 l/biz/egun 

Etxeko kontsumoaren estimazioa eguneko/urteko 16.389 m3/s 26.055 m3/s 

Industria kontsumoaren estimazioa s/urteko 32 l/s 39 l/s 

Guztizko ur eskariaren estimazioa 7,01 

Hm3/urtean 

8,28 

Hm3/urtean 

 

Adierazlea 2010 2030 

Araztutako uraren batez besteko bolumena  27.400 

m3/egun 

33.708 

m3/egun 

Araztutako uraren batez besteko bolumen estimatua s-ko 317 l/s 390 l/s 

Araztutako uraren urteko bolumen estimatua 9,99 Hm3  12,30 Hm3  

Atalerrekako HUAn tratatzeko gaitasun gorena 660l/s 

 

2013rako aurreikusitako ur araztuaren hazkunde gorena 2010. urtearekiko % 

40,91koa da, eta horrenbestez, gaitasun goren teorikoaren % 59an geratzen da 

guztizko arazte gaitasuna. 

2.4.3. Hondakinen kudeaketaren adierazlea 

Hondakinen kudeaketa kontrolatzeko adierazleak udalerrian aurreikusitako 

etxebizitza eta industria garapenak gauzatu ondoren: hondakinen pisua biztanleko 

eta urteko gaur egun eta datua HAPNa gauzatzen den arabera. 

 

Adierazlea Egun 

Sortutako hiri hondakin solidoak 700 Kg/biz/urteko 

2.4.4. Bioaniztasunaren adierazlea 

Babestutako eremuen kontrolerako adierazleak: Babes Bereziko Landa Eremuaren 

azalera 1999ko HAPNaren arabera eta HAPNaren berrikuspenean aurreikusitakoa: 

 

Adierazlea HAPNa berrikusteko 

proposamena 

 

% 

Udalerriari 

dagokionean 

Babes Bereziko Landa Eremuaren azalera 9.280.765 m2 22,12 

HAPNak Olaberriako harana Babesteko 

Planerako proposatutako azalera 

6.000.000 m2 14,30 

HAPNak Olaberriako errekako Plan Berezirako 

proposaturiko azalera 

3.000.000 m2 7,15 

Udal barrutiaren guztizko azalera 41.947.788 
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2.4.5. Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak 

Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak kontrolatzeko adierazleak: Kutsatuta egon 

daitezkeen lurzoruen egungo azalera eta kutsatuta egon daitezkeen lurzoruen 

azalera Planaren Berrikuspena gauzatu ahala. 

Adierazlea Egun 

Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak dituzten 

edo izan dituzten eremuen azalera 

95,93 ha 

2.4.6. Zarataren adierazlea 

Zarata kontrolatzeko adierazleak: zarataren mapak egin ondoren finkatuko da 

kalitate akustikoaren helburuak gainditzen dituzten zoru-mailen eraginpean 

egondako biztanleen ehunekoa eta egingo dira aurreikuspenak komunikazio 

azpiegituretan hobekuntzak gauzatu ondoren. 

Adierazlea % 

Kalitate akustikoaren helburuak gainditzen 

dituzten zarata-mailen eraginpean dauden 

biztanleak 

 

2.4.7. Mugikortasunaren adierazleak 

Mugikortasuna kontrolatzeko adierazleak: joan-etorrien arrazoia eta joan-etorri 

horiek egiteko modua kontrolatuko dira. 

Adierazlea Urtea Emaitza 

Joan-etorriak lanera 2003 % 44 

Joan-etorriak Ikasketengatik 2003 % 16 

Joan-etorriak beste arrazoi batzuengatik 2003 % 40 

 

Adierazlea Urtea Emaitza 

Joan-etorriak garraio publikoan 2003 % 6 

Joan-etorriak automobilean 2003 % 43 

Joan-etorriak oinez 2003 % 44 

Joan-etorriak egiteko beste modu batzuk 2003 % 7 

 

 

Adierazlea Urtea Emaitza 

Joan-etorriak garraio publikoan 2003 % 6 

Joan-etorriak automobilean 2003 % 43 

Joan-etorriak oinez 2003 % 44 

Joan-etorriak egiteko beste modu batzuk 2003 % 7 

 

Adierazlea Urtea Emaitza 

Batez besteko joan-etorrien denbora lana 

dela-eta  
2003 14,7 minutu 

Udalerriaren loturak garraio publikoaren 2007 Hainbat udalerri 
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bidez: hiriarteko autobusa 

Hiri garraioaren lineak 2013 5 

Renferen trenbide geltokiak Irunen 2013 2  

Euskotrenen trenbide geltokiak. 

Lasarte/oria – Hendaia linea 
2013 5 

Egungo bizikleta bideen sarea 2013 18,9 km. 

Aurreikusitako bizikleta bideen sarea Informaziorik ez 45 km. 

 

2.5. AZTERKETA XEHEA GERORA IZANGO DUTEN ALDERDIAK 

Azterketa xehea HAPNa garatzeko tresnen garapen faserako utzia duten 

alderdiak aipatuko dira ondoren: 

• Mugikortasun arazoak obrak egiten diren bitartean 

• Uholde-arriskuak 

• Zarata 

• Lurren balantzea 

• Obra hondakinak 

• Arrisku geoteknikoak 
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Laburpen ez teknikoa planean ingurumenarekin loturiko alderdiak sartzeari eta planaren aplikazioak 

eragindako ingurumen ondorioen jarraipenerako hartutako neurriei buruz 1  

   

1. AURREKARIAK ETA SARRERA  

Euskadiko Lurzoru eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeak eta 

Euskadiko Ingurumena Babesteko Lege Orokorrak (3/1998 Legea) eta hura 

garatzen duten dekretuek definituriko esparruen barruan garatzen da Irungo Hiri 

Antolamendurako Plan Nagusiaren berrikuste prozesu berria. Hasiera-hasieratik 

hartu da aintzat planteaturiko jarduerek ingurumenean izan lezaketen eragina. 

Lurzoru eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 91. artikuluaren 

arabera, Irungo Udalak du Plana onartzeko funtsezko gaitasuna. Horrenbestez, 

3/1998 Legearen 44. artikuluak xedaturikoa aplikatuta, Autonomi Erkidegoko 

ingurumen organoari dagokio ingurumenaren gaineko eraginaren txostena egiteko 

lana, ingurumen ondorioetarako bakarrik, planaren inguruan eta etorkizunean plan 

hori gauzatzean, bere iritziz, hartu beharko liratekeen prebentzio, zuzentze edo 

konpentsazio neurrien inguruan duen iritzia azal dezan. 

9/2006 Legearen, 3/1998 Legearen eta 183/2003 Dekretuak araututako 

prozeduraren arabera egin da Irungo Hiri Antolamendurako Plan Nagusiaren 

Berrikuspeneko Ingurumen Ebaluazio Estrategikoaren prozedura, eta Ingurumen 

Administrazioaren Zuzendaritzak 2014ko azaroaren 25ean emandako 

Ebazpenarekin amaitu da. Haren bidez, Irungo Udalak sustaturiko Irungo Hiri 

Antolamendurako Plan Nagusiaren berrikuspenaren ingurumenaren gaineko 

eraginaren behin betiko txostena gauzatu da. 

9/2006 Legearen 14. artikulua eta 183/2003 Dekretuaren 23. eta 24. artikuluak 

aplikatuta, Ingurumenaren gaineko Eraginaren Betiko Txostenak (aurrerantzean 

IEBT) eskatzen du, behin Plana onartu ondoren, oinarrizko organoak Ingurumen 

Sailburuordetzako Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzaren eskura jartzeko 

laburpen ez tekniko bat, eta baita ukituriko Herri Administrazioen eta interesa duen 

jendearen eskura ere -Erreferentziako Dokumentuan zehaztuak horiek-, besteak 

beste, ingurumenarekin loturiko alderdiak planean sartzeari eta planaren 

aplikazioak ingurumenean izango dituen ondorioen jarraipenerako hartutako 

neurriei buruz. Hain zuzen ere eskakizun hori betetzen du dokumentu 

honek. 

Gainera, kontuan izan behar da EAEko Lurralde Antolakuntza Batzordeak 

(aurrerantzean EAELAB) uztailaren 23an egindako 3/2014 Osoko Bilkuran hartu 

zirela Irungo Hiri Antolamendurako Plan Nagusiarekin loturiko erabakiak, HAPNak 

planteaturiko lurralde eredua baloratu zela eta hainbat baldintza lotesle sartu zirela. 

Amaitzeko esaten du bere txosteneko baldintzak jaso ondoren, espedientea behin 

betiko onartu ahal izango dela EAELABen aurrean berriro aurkezteko beharrik izan 

gabe. 
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2. BETIKO ONARPENERAKO HARTUTAKO ERABAKIAREN INGURUKO 

ADIERAZPENA.  

2.1. INGURUMENAREKIN LOTURIKO ALDERDIAK PLANEAN SARTZEA 

Irungo Plan Nagusiaren berrikuspenaren helburu nagusia da udalerria 

planeamendurako tresna eguneratu batez hornitzea, egungo hirigintza arazo guztiei 

erantzungo dien tresna baliozkoa eta egokia, indarrean dagoen legeriara eta 

aplikatu beharreko erregimen juridikora egokitua, baina sendoturiko hiri eredutik 

eta aurreko Plan Nagusiaren aplikazioan lorturiko eskarmentutik abiatu da prozesu 

berri hori guztia. 

Aurrez egindako udalerriaren diagnostikoan oinarriturik, hiri antolamendurako 

proposamen batzuk egin ziren eta horiexek izan ziren, hain zuzen ere, 

Planeamenduaren Aurrerakinaren faseko jardunaren muina eta funtsa. Kasu 

batzuetan, bi edo alternatiba gehiago aurkeztu ziren, eztabaidatu ondoren 

egokitasunaren arabera aukeratu ahal izateko. Era berean, adierazi behar dugu, 

Aurrerakinarekin koordinatuta bideratu zela zegokion Ingurumen 

Iraunkortasunaren Txostena (IIT), fase hartako proposamenen ingurumen-

ebaluazioa egin zuena. 

Planaren Irizpideak eta Helburuak aho batez onartu zituen Udalbatzak Plangintzako 

Aholku Batzordeak sakon aztertu eta gero, eta haien garapenetik abiatuta 

erredaktatu zen Plan Nagusi berriaren dokumentu osoa. Plan hori Hasieran Onartu 

zen, eta Erakundeen Txosten batzuk eta zegozkien Alegazioak jaso ziren harekin 

loturik.  

“Irungo Plan Nagusiaren Berrikuspenaren Hasierako Onarpen Dokumentuaren 

Jendaurreko Informazioari buruzko Memoria. Erakundeen Txostenak” dokumentuan 

laburbiltzen dira Hasierako Onarpenerako aldian erakundeek igorritako txostenen 

edukiak, eta adierazten da HAPNak eta ITTk txostenen araberako erabaki lotesleak 

jasotzen dituztela eta aipatutako txostenetan egindako gomendio edo iradokizunei 

erantzun egiten dietela. 

Plan Nagusi berriak epe erdiko bilakaera bermatuko duen garapen dinamika hartu 

du oinarritzat, Lurralde Antolamendurako Gidalerroek aurreikusi bezala; hau da, 

2022an, seguru aski betikoz onartuko den datatik 8 urtera, zehaztu da lehen muga-

urtea. Era berean, muga-urte gorena zehazten du, 2030 hain zuzen ere, eta 

horrenbestez, epe luzea izango du egiaz, 16 urtez luzatuko bailitzateke guztira. 

Honako helburu hauek planteatzen ditu Irungo HAPNaren Berrikuspenak: 

• Bide espazioaren berrantolakuntza, Hiri Mugikortasun Iraunkorrerako 

Planaren araberako proposamenetan oinarrituriko komunikazio sistema eredu 

berri baten definiziotik abiatuta. Hartara bilduko dira garraio, hiri ingurumen 

eta trafikorako politikak, Plan Nagusitik oinezko eta txirrindularientzako hiri 
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espazioak berreskuratzeko eta garraio kolektiboa bultzatzeko egingo den 

ahalegina errazago bultzatzeko.  

• Trenbide Esparrua Birmoldatzeko proposamen ez loteslea, trenbideak gaur 

egun hirian duen arrastoa nabarmen murrizteko. 

• Zoru alternatiba berrien eskaintza Jarduera Ekonomikoetarako: 

- Egungo industria poligono eta industrialdeetako zoruaren erabilera 

eraginkorrago bihurtuz, araudian bideraturiko aldaketen bitartez. 

- Alternatiba berriak A-8aren Iparraldera mugatzea, arloak beharren 

arabera programatuz. 

- Jarduera ekonomikoetarako zoru esparru berrietan erabilera dentsitate 

handia bideratu.  

- Jarduera ekonomikoari begira egokituko diren erabilera berrietako 

metroko enplegu aprobetxamendua handia izatea bultzatu.  

- Jarduera Ekonomikoetarako zoru esparru berrietan, enpresa eta 

teknologia parkearen moduko bitariko erabilerak bultzatu. 

• Etxebizitzetarako Zoruaren eskaintza: 

- Hiri barruko sarean oraindik ere eraiki daitezkeen sailak baliatu, suerta 

litezkeen eremu degradatuak eraberritzen laguntzeko eta arazoak edo 

eragozpenak sorraraz ditzaketen erabilerak ordezkatzeko.  

- Erabilera honi begira A-8aren Iparraldean oraindik okupatu ez diren lurrak 

baliatu, baldin eta haien ezaugarriak bizileku erabilerarako egokiak badira 

eta lekuak erakargarriak badira.  

- Oraindik garatu ez diren esparru batzuetarako zehaztapenak lege eta 

antolakuntza berrien eskakizunetara egokitu.  

- Etxeen eraberritzea bultzatu, hirigintza araudiaren bitartez. 

- Bizileku eskaintzaren aukera tipologikoa aniztu, Legearen eskakizunen 

arabera. 

• Ingurumena babestu eta arautzeko irizpideak harmonizatu eta egokitzea: 

zoru urbanizaezina behar bezala babestea eta hornidurak eta ekipamenduak, 

hau da, berdeguneak, kirol guneak, hezkuntza guneak, kultur guneak eta 

beste emendatzea. 

 

Planteatutako proposamen guztiek erantzuten diete, besteak beste, ingurumenean 

ondorio esanguratsuak izan ditzaketen jarduerekin loturiko ingurumen irizpide 

estrategikoei. Azken buruan, teknikoki eta ingurumenaren ikuspuntutik 
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bideragarriak dira HAPNak onartutako proposamenak, garapenerako egiazko 

eskaeretara egokitzen dira, aintzat hartzen dituzte adierazitako ingurumen 

irizpideak, eta kontuan hartzen dituzte halaber Irungo udal barrutian bereizten 

diren ingurumen kontuak, betiere haiekin lotutako legeriarekin bateragarriak izanik.  

Agenda 21eko Ekintza Planean jasotako ildo estrategikoek markatu dituzte Plan 

Nagusia gauzatzeko irizpideak. Gainera, IITan justifikatzen den bezala, Plan 

Nagusiak jaso egin ditu Erreferentziako Dokumentuan aipaturiko ingurumen 

irizpideak, Ingurumen Sailburuordetzak 2008ko urriaren 24an emandako 

ebazpenaren bidez gauzatua hura. 

 

2.2. INGURUMENAREN GAINEKO ERAGINAREN BATERAKO 
EBALUAZIOAREN EMAITZA HAPN-AN JASOTZEA 

HAPNaren berrikuspenaren hasiera-hasieratik hartu dira aintzat ingurumenarekin 

loturiko zehaztapenak. Parte hartze prozesuaren eta ingurumenaren gaineko 

eraginaren baterako ebaluazio prozeduraren fruitu, aipatzekoak dira: 

• IITak adierazitako ingurumen irizpideen balorazio kualitatiboa eta 

erreferentziazio partikularizatua egiten ditu, hori guztia Plan Nagusiaren 

eskalan aplikatua. 

• Arloko txostenetako kontsiderazioak jasota, Irungo Hiri Antolamendurako 

Plan Nagusiaren berrikuspenaren betiko onarpena bertan behera utzi da 

1.1.10 Araso Iparraldearen Luzapena esparruan, Jaizkibel – Aiako 

Harria korridore ekologikoan eragina izateagatik. 

• Tramitazio prozesuan, Olaberria esparruaren garapena baztertu egin da hiri 

saretik urrun egoteagatik eta bere azpiegiturak behar izateagatik, eta hori 

oso positiboki baloratu da Ingurumenaren gaineko Eraginaren Txostenean. 

• HAPBaren proposamenak koherenteak dira Irungo Hiriko Mugikortasun 

Iraunkorrerako Planarekin. 

• Betiko onarpenerako dokumentuan, uholde arriskua duten garapen 

berrien esparruetan jaso egin da antolatzen diren erabileren ezinbesteko 

bateragarritasuna uholde arriskuaren mailaren arabera, Uraren Euskal 

Agentziak (URA) ezarritako irizpideei jarraiki. 

• Urdanibia-Zubieta esparruaren garapenari dagokionean, eta Irungo Udal 

Barrutian dagoen aldean, esan behar da ez dagoela intereseko faunarako 

(Apo lasterkaria (Bufo calamita), benarrizak edo lertxuntxoak) Interes 

Bereziko Eremurik.  

Gainera, kontuan izan behar da Urdanibia-Zubieta esparruko lurzoruak, 

Irungo udalerriaren barnean daudenak, duten topografiarengatik ez direla 

padura berreskuratzeko egokienak. Nolanahi ere, HAPNko lurzoruaren 
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sailkapenak behe-ibarren hondoko eremuak hartzen ditu, espazio libreen 

sistema orokor gisa, haien okupazioa baztertuz. 

Flora katalogatuak (Ilex aquifolium L. eta Juncus acutus L.) esparruan duen 

presentziari dagokionean, esparruan antolamendu xehea bideratzeko araudi 

partikularrak flora katalogatuaren presentziaren identifikazioa ziurtatzeko 

eta, hala behar badu, hartu beharreko neurriak definitzeko gomendioa jaso 

da esparru horren fitxan. 

Hala ere, Hondarribiko eta Irungo udalerrietan esparru hau garatzeko 

Bateragarritasun Planak jaso egin beharko ditu Irungo HAPNko IITan 

intereseko faunaren, paduraren eta uholde arriskua duten eremuen inguruan 

proposaturiko neurri zuzentzaileak eta ibaien gaineko eraginak murrizteko 

neurriak.  

• HAPNak Babes Bereziko Lurzoru Urbanizaezinaren kategorian sartzen ditu 

intereseko landaredia multzoak eta Garrantzi Komunitarioko Lekuak. 

Ibaietan eragina sortzen den esparruetan (Oiantzabaletaren Luzapena, Araso 

Sasikoburua eta Jaizkibel Bizilekua), ahal den neurrian bederen, esparru 

horietan dauden baso multzoak babesteko beharra jaso da. Nolanahi ere, 

esparru desberdinak garatzeko plangintzak aintzat hartuko ditu IITan, 

landarediaren eta garrantzi komunitarioko lekuen gaineko eragina 

murrizteko, proposaturiko neurri zuzentzaileak. 

• Lurzoru urbanizaezinean baldintzatzaile gainjarri gisa jaso dira babes irudi 

desberdinak. Aiako Harrian, KBEren eta Parke Naturalaren muga jaso da 

(ikus baldintzatzaile gainjarrien planoa eta HAPNaren araudiaren 0.2.2 

artikulua). Gainera, araudiaren 0.2.3 artikuluak esaten du Natur Baliabideak 

Antolatzeko Plan Berezitik eta haren Plan Gidaritik jaso behar dela esparru 

horietarako hirigintza erregulazioaren erregimena.  

• HAPNaren berrikuspenaren betiko onarpenerako dokumentuan 0.2.3 

artikuluan jaso da, Ingurumenaren gaineko Eraginaren Txostenean adierazi 

bezala, Natur Ondareari eta Bioaniztasunari buruzko abenduaren 13ko 

42/2007 Legearen 45.4 artikuluaren testua, Natura 2000 Sareko espazioetan 

aplikatzekoa, eta baita ondoko dekretu hauekin loturiko kontserbazio 

neurrietara jotzeko beharra ere: ekainaren 4ko 355/2013 Dekretua, Aiako 

Harria Kontserbazio Bereziko Eremua (ES2120016) izendatzen duena eta 

haren kontserbazio neurriak onartzen dituena, eta ekainaren 4ko 356/2013 

Dekretua, «Txingudi-Bidasoa» Kontserbazio Bereziko Eremua (ES2120018) 

izendatzen duena eta haren nahiz ES0000243 «Txingudi» Hegaztien Babes 

Bereziko Eremuaren kontserbazio neurriak onartzen dituena. 

• Paisaia babesteari dagokionean, Betiko onarpenerako dokumentuan jaso 

dira Euskal Autonomi Erkidegoko lurraldearen antolamenduan paisaia 

babestu, kudeatu eta antolatzeari buruzko ekainaren 3ko 90/2014 

Dekretuaren onarpenetik etorritako zehaztapenak. Hala, baldintza 

gainjarrietan jaso dira (ikus baldintzatzaile gainjarrien planoa eta HAPNaren 
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araudiaren 0.2.2 artikulua) “Paisaia Berezien eta Aparten Katalogoaren 

Aurreproiektuan (Eusko Jaurlaritza, 2005)” jasotako paisaia katalogatuak eta 

paisaia Apartak. Horietako bakar bat ere ez dago HAPNaren berrikuspenak 

proposaturiko esparruetan.  

• Interes geologikoko guneei eta lekuei dagokienean (IGG eta IGL hurrenez 

hurren), Betiko onarpenerako dokumentuan baldintzatzaile gainjarri gisa jaso 

dira (ikus baldintzatzaile gainjarrien planoa eta HAPNaren araudiaren 0.2.2) 

Gipuzkoako Foru Aldundiak egindako Gipuzkoako Azterketa Geomorfologiko 

eta Edafologikoaren inbentarioko IGLak eta “EAEko Interes Geologikoko 

Lekuen Inbentarioan” jasotako IGLak, eta haietako bakar bat ere ez dago 

HAPNak garatzeko proposaturiko esparruetan.  

• Ingurumenaren gaineko Eraginaren Txostenak egokitzat hartzen du IITan 

alternatiben azterketari eman zaion tratamendua (ikus 2.3 atala, hartan 

justifikatzen baita plana ingurumenari begira aintzat harturiko alternatibei 

dagokienean). 

• Zaratari dagokionean, udalerriko zonifikazio akustikoa jaso da. Gainera, 

HAPNaren Berrikuspenaren Betiko Onarpenerako dokumentuan garapen 

berriak egin behar diren esparruen fitxetan jaso da eragin akustikoaren 

azterketak egiteko betebeharra tramitatzen diren garapenerako planekin 

batera, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legeak eta zonifikazio 

akustikoari, kalitate helburuei eta igorpen akustikoei dagokienean Zaratari 

buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzen duen urriaren 19ko 

1367/2007 Errege Dekretuak markaturiko kalitate akustikoaren helburuak 

beteko direla bermatzeko. Gainera, HAPNaren araudiaren 0.2.8 artikuluan 

jaso dira EAEko kutsadura akustikoari buruzko urriaren 16ko 213/2012 

Dekretuaren zehaztapenak.  

• Ingurumenaren gaineko Eraginaren Txostenak egokitzat hartu du IITan 

prebentzio, zuzentze edo konpentsazio neurrien atalari eta IIT berrikusteko 

programari ematen zaion tratamendua, eta horrenbestez, Betiko 

Onarpenerako dokumentuan ez da neurri berririk jaso. 

• Ingurumen Sailburuordetzaren 2008ko urriaren 23ko Ebazpenean finkatutako 

ingurumen irizpideak garatzen dituzten iraunkortasunari buruzko itunetan eta 

azterketetan jasotako ingurumen gidalerroei dagokienean; kontuan izanik 

Irungo Udalak sustatutako “Irungo Hiri Antolamendurako Plan Nagusiaren 

Berrikuspeneko” Ingurumenaren gaineko Eraginaren Baterako Ebaluaziorako 

Erreferentzia Dokumentua gauzatzen dela ebazpen horren bidez, HAPNaren 

berrikuspeneko araudiaren 0.2.1 artikuluan jaso da garapenerako 

plangintzetan ingurumen irizpide horiek sustatzeko gomendioa. 

• Ingurumen Ebaluazio Estrategikoaren prozesuan kontsultaturiko 

administrazioek eginiko txostenetan aipatutako beste alderdi batzuei 

dagokienean, IETan berariaz jaso gabeak horiek, honako kontu hauek aipatu 

behar dira: 
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o EAELABen txosteneko zehaztapenak jaso direla justifikatua geratzen 

da Irungo Plan Nagusiaren Berrikuspenaren Betiko Onarpenerako 

Dokumentuan jaso den dokumentu honetan: “Azterketa eta betetzea: 

Eusko Jaurlaritzaren lurralde antolakuntza batzordearen txostena eta 

ingurumenaren gaineko eraginaren betiko txostena”. 

o Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saileko 

Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzaren 2014ko ekainaren 25eko 

Txosteneko kontsiderazioei dagokienean, HAPNan behar bezala deitu 

zaio EAEko Nekazaritza eta Basozaintzako Lurraldearen Arloko Planari, 

baldintzatzaile gainjarrietan sartu dira Onura Publikoko Mendiak eta 

higatu daitezkeen eremuak (ikus baldintzatzaile gainjarrien planoa eta 

HAPNaren araudiaren 0.2.2 artikulua) eta HAPNak proposaturiko 

hirigintza garapenek nekazaritza lurrean eta dauden nekazaritza 

ustiategietan (ikus I. eranskina) izan dezaketen eraginaren balorazioa 

egin da, eta atera den ondorioa izan da Irungo HAPNaren 

berrikuspenean jasotako hirigintza garapen berriek nekazaritza 

sektorean izango duten eragina arina izango dela, eta horrenbestez, 

nahikoa eta aski dira Ingurumen Iraunkortasunaren Txostenean 

planteatutako babes neurriak eta neurri zuzentzaileak. 

o HAPNaren betiko onarpenerako dokumentuak jaso ditu Uraren Euskal 

Agentziaren (URA) 2014ko ekainaren 16ko txosteneko baldintza 

lotesleak: aldatu da 2.2.3 artikulua, Ibaiak eta Errekak (C) Kalifikazio 

Globalaren Erregimen Juridikoari buruzkoa, hauxe da, kendu egin da 

ibaien hegalean edo/eta zorupean erabilera pribatuko eremuak 

antolatzeko aukerari buruzko paragrafoa; jaso da erakunde 

kudeatzailearen adostasun idatzia tokiko saneamendu eta hornikuntza 

sareen askitasunari dagokionean; aldatu da 0.2.4 artikulua, Jabari 

Hidraulikoak eta Itsas Lehorrekoak Arautzeko Erregimen Orokorrari 

buruzkoa, hauxe da, aplikatu beharreko araudia aipatzen zen lehen, 

eta orain puntu bat erantsi zaio eta beharreko baimenak eta 

kontzesioak berariaz aipatzen dira hartan. 

 

 

2.3. ONARTUTAKO PLANAREN INGURUMEN JUSTIFIKAZIOA AINTZAT 
HARTUTAKO ALTERNATIBEI DAGOKIENEAN 

Plangintza diseinatzeko prozesuan hasiera-hasieratik aintzat hartu dira ingurumen 

izaerako irizpideak, eta ondorioz, Irungo udal barrutiak dauzkan aukerak hobe 

aprobetxatzeko helburuari eta iraunkortasun irizpideei egokiro erantzuten diete 

proposatutako antolamendurako esku hartzeek.  
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Irizpide orokor eta berezien artean aipagarriak dira, ingurumenean eragin positiboa 

dutelako, udal barrutiko ingurune naturala babesteko, kontserbatzeko eta 

ingurumena hobetzeko bideratuak direnak. Irizpide hauek, zoru urbanizaezinaren 

kategoriara bildurik, Lurraldearen Arloko Planen gidalerroak, Lurraldearen 

Antolamendurako Gidalerroak eta gai honetan Europa, estatu eta erkidego mailan 

finkatutako araudiak aintzat hartu dituzte. 

Lurzoru urbanizaezinean proposaturiko zonifikaziotik eta harekin loturik 

Baldintzatzaile gainjarrien planoan eta HAPNaren araudiaren 0.2.2 artikuluan 

jasotako baldintzatzaile gainjarri batzuk sartu ondoren, izaera positiboko ingurumen 

eragin batzuk sortu dira: 

• Egiaz babestuko dira udal barrutiko Natur Gune Babestuak eta natur 

garrantzia duten beste eremu batzuk.  

• Udal barrutiaren gainerakoan, gune babestuen sarean sartuta ez dauden 

eremuetan, hedatzen diren landaredia eta intereseko lekuak mantenduko 

dira, babes bereziko kategorian sartuta eta baldintzatzaile gainjarriak jasota.  

• Baldintzatzaile gainjarri gisa jaso dira desagertzeko arriskuan dauden fauna 

espezieen Intereseko Eremuak, haien babesa bermatzeko. 

• Ibaien sarearen kontserbazioa bultzatzen da, berariazko kategoria gisa 

hartuta, Azalerako Urak Babesteko Eremua (AUB)  

• Udal barrutiari dagokion korridore ekologikoen sare proposamenaren mugak, 

irizpideak eta helburuak jaso dira (Aiako Harria – Jaizkibel Korridorea (R 

21)). 

• Interes handieneko fauna habitatak babesten dira, eta bereziki, desagertzeko 

arriskuan dauden espezieentzako interes berezia dutenak. 

• Kultura, arkitektura, arkeologia eta etnografia ondarea babesten du Hiriko 

Ondarearen Katalogoan jasota.  

• Babesa ezartzen du balio agrologiko handiena duten zoruetarako, Balio 

Estrategiko Handiko landa eremuak (BEHL) mugatuz Nekazaritza eta 

Basozaintzako Lurraldearen Arloko Planaren behin-behineko onarpenerako 

dokumentuan definituriko balio estrategiko handiko eremuetan oinarriturik, 

errealitate fisikora egokituta eta zehaztapen kartografiko handiagoa 

burututa.  

• Paisaia katalogatuak eta paisaia apartak baldintzatzaile gainjarri gisa sartu 

dira. Gainera, paisaia kalitate handieneko eremuak Lurzoru Urbanizaezinean 

sartu dira, eta horrenbestez, babesturik geratzen dira haien kalitatea honda 

lezaketen garapenen aurrean. 

• Interes Geologikoko Lekuak eta guneak baldintzatzaile gainjarri gisa sartu 

dira, eta horrenbestez, bermatua dago haien babesa.  
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• Arrisku naturalak izan ditzaketen eremuak babesten dira, baldintzatzaile 

gainjarri gisa sartuta higatzeko arriskua duten eremuak, akuiferoen 

kutsadura izan dezaketen eremuak eta uholde arriskua duten eremuak. 

• Kutsatuta egon daitezkeen Lurzoruak baldintzatzaile gainjarri gisa jaso dira 

zeharkako eraginik sor ez dadin. 

• Onura Publikoko Mendiak baldintzatzaile gainjarri gisa jaso dira baso 

erabilerak babesteko. 

• Olaberriako harana Babesteko Plan Bereziari dagokionean, HAPNak 

proposatua, esan behar da, bultzatu eta bermatu egingo dituela nekazaritza 

eta abeltzaintza erabilerak, baliabide jakin batzuen ustiapena, eta 

ekipamendu erabilera jakin batzuk ezartzeko baimena, ekipamendu 

publikoak nahiz pribatuak, aisiarekin, kulturarekin edo kirolarekin loturiko 

jardueretarako.  

• Era berean, HAPNak zehaztu egiten ditu gero Ibarrola errekaren haraneko 

Plan Berezia egiteko oinarritzat hartuko diren funtsezko irizpideak. Plan 

Berezi honetan aintzat hartzeko moduan dauden jardueren artean, guztiz 

berezi beharko dira, alde batetik, erreserba, babes eta kontserbazioari begira 

esparruaren barnean zehaztu beharko diren eremuak, egoki mugaturik. Ongi 

kontuan hartu beharrekoak dira, halaber, ingurumena eraberritzeko, 

erriberetako eta beste lekune batzuetako landaretza indartzeko eta hala 

behar duten eremuak basoberritzeko bereziki landu beharreko eremuak. 

HAPNaren berrikuste prozesuan zehar hainbat alternatiba hartu dira kontuan 

lurzoru urbanizagarrirako garapen proposamenetan, eta ingurumenaren gainean 

eragin txikiena sortzen duten alternatibak aukeratu dira betiere. 

Behin-behineko onarpenerako HAPNaren dokumentuak baztertu egin du GI-636 

errepidearen bikoizketak Plaiaundi okupatzea zekarren proposamena, Natura 

Sareko esparruaren gainean eragin larria izango lukeelako. Azkenik hiri izaerako 

errepidea izatea, eta kamioi astunen trafikoa A-8 autopistatik bideratzea erabaki 

da. Hegoaldeko saihesbidea egiteko aukera ere baztertu egin da eta Hegoaldeko 

ingurabidea bultzatzea erabaki da; arteria perimetral moduan egituratuko da 

errepide hori, A-8 autopistari hiru bide emanda eta hartatik hiru lotura eginda (GI-

636 errepidearekin Katean, N-121 errepidearekin Behobian eta Hegoaldeko 

ingurabidearekin erdialdean). Hegoaldeko ingurabidea osatu egingo da 6.2.09 

Hegoaldeko ingurabidea esparruarekin eta 7.2.08. Matxalagain eta 8.2.05. Blaia (R-

1 alternatiba) bide sistema orokorrarekin. 

Hirigintza garapenei dagokienean, HAPNak bete egiten ditu Lurraldea Antolatzeko 

Gidalerroetan (LAG) jasotako zehaztapenak bizilekurako eta jarduera 

ekonomikoetarako lurzoru eskaintzaren muga gorenari dagokionean. Gainera, 

egungo egoera ekonomikora egokitu dira kalkuluak.  
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Etxebizitzaren alorrean Geltoki inguruan dago aukera nagusia, eta eremu hori 

eraberritzea da garapen honen azken helburua, baina Sustapen Ministerioak Irungo 

trenbide instalazioak eraberritzeko egin beharreko azterketek baldintzatzen dute 

betiere. 

Olaberria inguruaren garapena baztertu egin da, eta alderdi hori oso positibotzat 

hartu da IETan, hiri saretik urrun egoteagatik eta bere azpiegiturak behar 

izateagatik, eta Zoru Urbanizaezinaren gainean eragin handiak izango lituzkeela 

irizteagatik.  

Gainera, Ingurumenaren gaineko Eraginaren Txostenaren, EAELABaren 

txostenaren, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Saileko 

Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzaren txostenaren (2014ko uztailak 8) eta 

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza 

Saileko Inguru Natural eta Ingurumen Plangintzako Zuzendaritzaren txostenaren 

(2014ko uztailak 8) kontsiderazioak jasota, Irungo Hiri Antolamendurako Plan 

Nagusiaren berrikuspenaren onarpena bertan behera uzten da 1.1.10 Araso 

Iparraldearen Luzapena esparruan. Horrenbestez, bertan behera uzte horrek 

ukituriko esparruan eutsi egingo zaio 1999ko Plan Nagusian finkatutako hirigintza 

erregimenari, hirigintza erregimen berria zehazteko bultzatuko den hirigintza 

dokumentu berriaren tramitazioa eta onarpena burutzen ez diren bitartean. 

Modu horretan saihestu egingo da, aipaturiko txosten horien arabera, garapen 

honek Aiako Harria KBE eta Jaizkibel KBE (R-21) lotzen dituen korridore 

ekologikoan izango zuen eragina. “EAEko Korridore Ekologikoen Sarea (Eusko 

Jaurlaritza, 2005)” dokumentuan jasoa dago korridore hori, eta sorturiko sare 

ekologikoaren eta hiri finkamendu eta bide azpiegituren sarearen arteko 

interakziorako eremu kritiko gisa bereizia dago dokumentu horretan. 

Gainera, jarduera ekonomikoen esparruen programazioa berrikusi da, eta 

programaziotik kendu dira 1.1.11: Oiantzabaletaren Luzapena eta 2.1.08: Zabaleta 

esparruak, eta zoru urbanizagarri sektorizatu gabe gisa sailkatu dira, eta 

horrenbestez, jarduera ekonomikoetarako lurzoru erreserba moduan eratu dira 

orain. 

Era berean, landa baserri gehienak kendu dira esparru berrien mugaketatik, eta 

zoru urbanizaezin gisa mantendu dira, gaur egun eraikitako azaleraren sendotzea 

aintzat harturik. Estrategia horixe aplikatu zaie, oro har, esparru berri guztiei. 

Azkenik, egungo industria poligono eta industrialdeetako zoruaren erabileraren 

eraginkortasuna hobetu da, araudian bideraturiko aldaketen bitartez. 
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3. HAPN-AREN ERAGINAK IKUSKATZEKO PROGRAMA 

Irungo Hiri Antolamendurako Plan Nagusiaren garapenak uki ditzakeen ingurumen 

balioen babesa bermatzeko asmoz, plan horren behin-behineko bertsioarekin 

batera aurkeztutako Ingurumen Iraunkortasunaren Txostenean (IIT) ikuskatze 

programa bat diseinatu zen, dokumentu honetan jaso dena.  

Ingurumena Ikuskatzeko Plana zuzenean garatuko du Irungo Udalak 

ingurumenaren arloan aditua den Teknikari baten bidez, edo Udalak giza baliabide 

egokiak ez baditu, aholkularitza enpresa kualifikatu batek bururatuko du egiteko 

hori. 

 

3.1. KONTROLATU ETA IKUSKATU BEHARREKO SISTEMAK, ALDERDIAK 
EDO ALDAGAIAK IDENTIFIKATZEA 

Honako hauek dira Ikuskatze Programaren helburuak: 

• Udalerriko ingurumenaren zaintza bermatzea. 

• Ingurumen eragin berriak edo aurreikusitako eraginen desbideratzeak 

aurreikustea. 

• HAPNa garatzeko tresnetan prebentzio neurriak, neurri zuzentzaileak eta 

konpentsaziozkoak jaso direla egiaztatzea. Proposaturiko jarduerak 

garatzeko plangintzari dagozkion dokumentuen kontrola. 

• Hirigintza Araudi Partikularretan eta Ingurumen Iraunkortasun Txostenean 

aurreikusitako babes neurriak eta neurri zuzentzaileak egokiro aplikatzen 

direla bermatzea. 

• Beharrezkotzat hartzen denean, beste neurri batzuk proposatzea eta bideratu 

direla egiaztatzea. 

• Arestian adierazitako guztia, jarraipena egiteko adierazleen kalkulua barne, 

hiritarrei jakinaraztea. 

Honako hauek dira plan honek ikuskatu behar dituen alderdi garrantzitsuenak: 

• Lurzoruaren okupazioa: artifizializazioa, eremu garrantzitsuak babestea, 

gaitasun handiko lurzoruak.  

• Natur Espazio Babestuen sarean (Aiako Harriko parke naturala) edo KBE 

eremuetan eragina izan dezaketen esku hartzeak, bereziki KBE Txingudi - 

Bidasoarekin loturik. 

• Natur garrantziko landaredia ukitzen duten esku hartzeak. 

• Ibai sistemak ukitzen dituzten esku hartzeak. 

• Kultur ondareko elementuak ukitzen dituzten esku hartzeak 
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• Uholde-arriskua duten eremuetako esku hartzeak. 

• Faunarentzako garrantzi bereziko eremuetako esku hartzeak 

• Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak dituzten edo izan dituzten eremuetako 

esku hartzeak. 

• Ekosistemen konektibitatean eragina duten esku hartzeak. 

• Mugikortasun Iraunkorrerako esku hartzeak. 

• Kalitate akustikoaren planen garapena zonifikazio akustikoaren arabera. 

• Energia 

 

3.2. IKUSKATZE PROGRAMAREN DISEINUA 

Plangintza eta proiektua garatzen diren faseetan, plangintza eta proiektu horiek 

osatzen dituzten dokumentuak arduratuko dira Ingurumen Iraunkortasunaren 

Txosten honetan jasotako adierazpen nagusiak bete daitezen. 

• Proposatutako neurri zuzentzaileak garatzeko beharreko zehaztapenak 

jasoko dira plangintza dokumentuetan, eta dagokien araudian sartuko 

dituzte. 

•  Proiektuetan, memorian nahiz baldintza pleguetan eta planoetan jasoko dira 

neurri zuzentzaileak, eta beharreko aurrekontu partidak bereiziko dira baldin 

eta neurri horien balorazio ekonomikoa egin badaiteke. 

Esku hartze bakoitzaren garrantziaren arabera, proposatzen da Ingurumena 

Zaintzeko Programa (IZP) ezartzeko aukera baloratzea urbanizazio eta eraikuntza 

faseetarako. Ingurumena Zaintzeko Programa espezifiko bakoitzerako jarritako 

helburuen arabera, honako alderdi hauek hartuko dira kontuan IZParen xede gisa: 

• Espazioa urbanizatu eta antolatzeko irizpideak:  

o Lurzoruaren okupazioa 

o Intereseko landareak 

o Natur garrantziko eremuetan izango den eragina 

o Egokitze topografikoa 

o Mugikortasuna 

• Arriskuak minimizatzea:  

o Lurzoruaren kalitatea lurra kutsa dezaketen jarduerak dituzten edo 

izan dituzten eremuetan. 

o Uholde-arriskua minimizatzeko azterketa hidrauliko espezifikoa 

o Jasandako ingurumen Zarataren azterketa 
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• Ingurumena eta paisaia lehengoratzea 

o Ingurumena eta paisaia lehengoratzeko programa 

• Energia iraunkortasunaren irizpideak eraikuntzetan 

 

Ingurumenaren Zaintzarako Programan noizean behingo bisita batzuk jaso beharko 

lirateke obra faseak irauten duen bitartean, aldian behin txostenak egin ahal 

izateko ondoko puntu hauetan adierazten den bezala: 

• Gorabehera nagusiak, babes neurrien eta neurri zuzentzaileen aplikazioaren 

egoera, sumaturiko arazoak eta abar jasoko dituzte aldian behin egingo diren 

txostenek. 

• Obrak egindako okupazioa kontrolatuko da, okupazio hori Proiektuetan 

jasotako aurreikuspenekin bat datorrela ziurtatzeko eta aipaturiko proiektu 

horrek jasotakoa baino azalera handiagoa ez dela hartu egiaztatzeko. Arreta 

berezia eskainiko zaie proiektuaren beharrengatik desagerrarazi behar ez 

diren intereseko landare orbanei. 

• Kontrolatu egingo dira ibilguen morfologian eraginik ez izateko aurreikusitako 

neurriak eta landarediaren gaineko eragina arintzeko aurreikusitakoak. 

• Eraikuntza fasean induskatutako materialak eta beste hondakinak 

kontrolatuko dira, horiek behar bezala bereizi eta kuantifikatu ahal izateko 

azken xedea ematen zaien arte. Baimendutako kudeatzailearen onarpen 

dokumentuarekin egiaztatuko da alderdi hori. 

• Landare lurraren tratamendu zuzena kontrolatuko da. 

• Arkitektura eta arkeologia ondare historikoa babesteko aurreikusitako 

neurriak abian jarri direla kontrolatuko da. 

• Neurri zuzentzaileak behar bezala ezarri direla eta eraginkorrak direla 

kontrolatuko da, uren kalitatea murriztu ez dadin. 

• Konektibitate ekologikoa hobetzeko neurriak bideratu direla kontrolatuko da. 

• Obraren eraikuntza fasean, aldatutako topografia birmoldatzeko esku 

hartzeak egiaztatuko dira, topografia naturalera ahalik eta gehien egokitu 

dadin. 

• Obrako makineriari aldian behin berrikuspenak egiten zaizkion kontrolatuko 

da, igorpenei eta zaratei dagokienean bereziki, indarrean dagoen araudira 

egokitu dadin. 

• Ingurumen zarata murrizteko neurriak bideratu diren eta neurri horiek 

eraginkorrak diren kontrolatuko da. 

• Aldian behingo ureztatzeen kontrola egingo da, horiek zein fasetan egin 

behar diren zehaztuta. 

• Landaredia eta paisaia lehengoratzeko neurriak hartu direla kontrolatuko da 

eta neurri horiek proiektu espezifikora egokitzen direla egiaztatuko da. 
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• Azkenik, behin obrak egin ondoren, jarraipenerako azken txostena egingo da, 

proposaturiko prebentzio neurriak eta neurri zuzentzaileak benetan hartu 

direla eta lanak egin diren bitartean gertatutako gorabehera guztiak 

egiaztatzeko laburpen eta azken balorazio gisa. 

 

3.3. JARRAIPENA EGITEKO ADIERAZLEAK 

Halako adierazle batzuk proposatzen dira Irungo HAPNaren garapenaren jarraipena 

egiteko, erreferentzia balioak adierazita: 

• Lurzoruaren okupazioaren kontrolerako adierazleak: Hiri zoruaren eta zoru 

urbanizaezinaren okupazioaren azalera 1999ko HAPNaren arabera, eta 

HAPNaren berrikuspenerako aurreikusitakoa. 

• Balio estrategiko handiko lurzoruaren kontsumoa kontrolatzeko adierazleak: 

Balio estrategiko handiko landa eremuaren, nekazaritza eta abere-hazkuntza 

eremuaren eta baserrialdearen azalera Nekazaritza eta Basozaintza 

antolatzeko LAParen arabera eta HAPNaren berrikuspenak aurreikusitakoa. 

• Ur eskariaren bilakaeraren eta haren arazketaren kontrolerako adierazleak 

udalerrian aurreikusitako etxebizitza eta industria garapenak gauzatu 

ondoren (2014 eta 2013 muga-urteak). 

• Hondakinen kudeaketa kontrolatzeko adierazleak udalerrian aurreikusitako 

etxebizitza eta industria garapenak gauzatu ondoren: hondakinen pisua 

biztanleko eta urteko gaur egun eta datua HAPNa gauzatzen den arabera. 

• Babestutako eremuen kontrolerako adierazleak: Babes Bereziko Landa 

Eremuaren azalera 1999ko HAPNaren arabera eta HAPNaren berrikuspenean 

aurreikusitakoa. 

• Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak kontrolatzeko adierazleak: Kutsatuta 

egon daitezkeen lurzoruen egungo azalera eta kutsatuta egon daitezkeen 

lurzoruen azalera Planaren Berrikuspena gauzatu ahala. 

• Zarata kontrolatzeko adierazleak: zarataren mapak egin ondoren finkatuko 

da kalitate akustikoaren helburuak gainditzen dituzten zoru-mailen 

eraginpean egondako biztanleen ehunekoa eta egingo dira aurreikuspenak 

komunikazio azpiegituretan hobekuntzak gauzatu ondoren. 

• Mugikortasuna kontrolatzeko adierazleak: joan-etorrien arrazoia eta joan-

etorri horiek egiteko modua kontrolatuko dira. 

Azterketa xehea HAPNa garatzeko tresnen garapen faserako utzia duten alderdiak 

aipatuko dira ondoren: 

• Mugikortasun arazoak obrak egiten diren bitartean 
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• Uholde-arriskuak 

• Zarata 

• Lurren balantzea 

• Obra hondakinak 

• Arrisku geoteknikoak 
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1. AURREKARIAK ETA SARRERA  

Euskadiko Lurzoru eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeak eta 

Euskadiko Ingurumena Babesteko Lege Orokorrak (3/1998 Legea) eta hura 

garatzen duten dekretuek definituriko esparruen barruan garatzen da Irungo Hiri 

Antolamendurako Plan Nagusiaren berrikuste prozesu berria. Hasieratik hartu da 

aintzat planteaturiko jarduerek ingurumenean izan lezaketen eragina. 

Lurzoru eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 91. artikuluaren 

arabera, Irungo Udalak du Plana onartzeko funtsezko gaitasuna. Horrenbestez, 

3/1998 Legearen 44. artikuluak xedaturikoa aplikatuta, Autonomi Erkidegoko 

ingurumen organoari dagokio ingurumenaren gaineko eraginaren txostena egiteko 

lana, ingurumen ondorioetarako bakarrik, planaren inguruan eta etorkizunean plan 

hori gauzatzean, bere iritziz, hartu beharko liratekeen prebentzio, zuzentze edo 

konpentsazio neurrien inguruan duen iritzia azal dezan. 

9/2006 Legearen, 3/1998 Legearen eta 183/2003 Dekretuak araututako 

prozeduraren arabera, Ingurumen Sailburuordetzak Ebazpena eman zuen 2008ko 

urriaren 23an eta haren arabera prestatu zen Irungo Udalak sustaturiko Planaren 

Ingurumenaren gaineko Eraginaren Baterako Ebaluaziorako Erreferentziako 

dokumentua. Planeko Ingurumen Iraunkortasunaren Txostenaren hedadura, 

xehetasun maila eta zehaztapen maila finkatzen zituen dokumentu horrek. 

Geroago, 183/2003 Dekretuaren 18. artikulua betetzeko, Ingurumen 

Sailburuordetzak Ebazpena eman zuen 2009ko martxoaren 17an eta haren arabera 

prestatu zen Irungo Udalak sustaturiko Planaren Ingurumenaren gaineko 

Eraginaren Atariko Txostena. 

Irungo Udalak Planaren Ingurumenaren gaineko Eraginaren Betiko Txostena 

egiteko eskatu zuen 2014ko apirilaren 3an, eta Planaren behin-behineko bertsioa, 

2013ko azarokoa, aurkeztu zuen eskaerarekin batera, eta baita audientzia eta 

informazio publikoaren tramiteen emaitzak jasotzen zituen espedientearen kopia 

egiaztatua ere. 

Aurkeztutako dokumentazioa aztertu ondoren, Ingurumen Administrazioaren 

Zuzendaritzak 2014ko maiatzaren 5ean idatzi bat bidali zion Irungo Udalari, eta 

haren bidez eskatzen zion Udalak egindako eskaera zuzentzeko eta hartan sartzeko 

zarata iturri nagusiek garatzeko proposaturiko esparruetan izango duten eragin 

akustikoa zehazteko eskatutako informazioa. Era berean, Udalari jakinarazi zitzaion 

Eusko Jaurlaritzaren Natura Ingurunearen eta Ingurumen Plangintzaren 

Zuzendaritzaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendi eta Natura Ingurunearen 

Zuzendaritzaren iritzia ere eskatu zela haien eskumeneko gaietan Planak 

tratamendu egokia jasotzen zuen ala ez zuen jakiteko. 

Irungo Udalak 2014ko maiatzaren 20an aurkeztu zuen eskatutako informazioa, 

pentsatuz antolamendu xehearen mende egoteagatik Xehetasun Azterketa behar 
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duten esparruetan arestian aipaturiko plangintza horrekin batera egingo zirela 

Eragin akustikoaren Azterketak. 

2014ko maiatzaren 21ean, Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzak Irungo 

Udalari bidali zion Natura Ingurunearen eta Ingurumen Plangintzaren 

Zuzendaritzaren txostena, 2014ko maiatzaren 13koa, eta hartan proposatzen da 

“Araso Iparraldearen Luzapena” industria esparruaren garapena ez burutzea 

Korridore Ekologikoen Sareko eremu kritiko batean eragina izateagatik. 

2014ko ekainaren 6ko Ebazpenaren bidez, Ingurumen Administrazioaren 

Zuzendaritzak Irungo Udalari jakinarazi zion eskaera bertan behera utzitzat ematen 

zuela, antolamendu xehea duten esparruetan Eragin Akustikoen Azterketa egitea 

beharrezkotzat jotzen duelako, eta horrenbestez, ulertzen du ez zaiola behar bezala 

erantzun informazio eskaerari. Hori guztia Herri Administrazioen Araubide 

Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 

Legearen 71. artikuluak xedaturikoaren arabera. 

Ingurumen eta Lurralde Politika Sailean 2014ko ekainaren 27ko sarrera datarekin, 

Irungo Udalak gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu zuen Ingurumen Administrazioko 

zuzendariaren ekainaren 6ko Ebazpenaren aurka, hartan eskatzen da 

berraztertzeko garapen berrien eragin akustikoaren azterketa plangintza tresna 

espezifikoagoa (xehetasun azterketak) onartzeko prozeduran aurkezteko aukera, 

eta errekurtsoa ez bazen onartzen, Planeko dokumentua aldatutzat jotzeko 

antolamendu xehearen zehaztapenak ezartzen ziren esparruetatik kentzeari begira, 

espedientean ez jaso behar izateko Euskal Autonomi Erkidegoko kutsadura 

akustikoari buruzko urriaren 16ko 213/2012 Dekretuaren 37. artikuluan eskatutako 

eragin akustikoaren azterketak. Horretarako, Irungo Udalak errekurtsoarekin batera 

aurkeztu zituen esparru batzuetarako hirigintza fitxa aldatuak, honako hauetarako, 

hain zuzen ere: 1.1.13 Atalaia, 1.1.14 Semezarrengo Malda, 2.1.07 Jaizkibel 

bizilekua eta 5.2.04 Mendibil. 

Gero, 2014ko irailaren 26an Ebazpena eman zuen Ingurumen Sailburuordeak, eta 

haren bidez erabaki zen Irungo Udalak Ingurumen Administrazioko Zuzendariak 

2014ko ekainaren 6an emandako Ebazpenaren aurka aurkeztutako gora jotzeko 

errekurtsoa. Erabaki horretan ezetsi egin zen Irungo Udalak aurkeztutako gora 

jotzeko errekurtsoa, baina bai onartu zen esparruak antolamendu xehetik 

ateratzeari begira planteatutako aldaketa eta, irailaren 29an, espedientea 

Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzari itzuli zitzaion, espedientean jasotako 

dokumentazio berriaren arabera egindako ingurumen eraginaren betiko txosten 

eskaera berriari erantzun ziezaion. 

2014ko irailaren 29an, Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzak hasitzat eman 

zuen Irungo Hiri Antolamendurako Plan Nagusiaren Berrikuspenaren 

ingurumenaren gaineko eraginaren behin betiko txostena (aurrerantzean 

IEBT) egiteko epea; 2014ko apirilaren 3an aurkeztutakoa da haren dokumentazioa, 

2014ko ekainaren 27an aldatua. Era berean, aintzat hartu dira Irungo Udalak 
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egindako bi idatzitan (2014ko maiatzaren 20an eta ekainaren 10ean jasoak) 

emandako informazioak, eta baita espedientean dauden txostenak eta alegazioak 

ere.  

Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzak 2014ko azaroaren 25ean emandako 

Ebazpenarekin amaitu da Irungo Hiri Antolamendurako Plan Nagusiaren 

Berrikuspeneko Ingurumen Ebaluazio Estrategikoaren prozedura. Haren bidez, 

Irungo Udalak sustaturiko Irungo Hiri Antolamendurako Plan Nagusiaren 

berrikuspenaren ingurumenaren gaineko eraginaren behin betiko txostena gauzatu 

da. 

IEBTak eskatzen du, 9/2006 Legearen 14. artikulua eta 183/2003 Dekretuaren 23. 

eta 24. artikuluak aplikatuta, behin Plana onartu ondoren, oinarrizko organoak 

Ingurumen Sailburuordetzako Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzaren 

eskura jarri behar duela, eta baita ukituriko Herri Administrazioen eta interesa duen 

jendearen eskura ere -Erreferentziako Dokumentuan zehaztuak horiek-, besteak 

beste, berariazko adierazpen bat, oro har, jende guztiarentzako ulergarria, honako 

alderdi hauek laburbilduta adieraziko dituena: 

• Ingurumenarekin loturiko alderdiak Planean nola sartu diren. 

• Honako hauek nola aintzat hartu diren: IEBEA, kontsulten emaitzak, 

ingurumenaren gaineko eraginaren betiko Txostena eta, hala behar badu, 

prozesuan gertatu diren desadostasunak. 

• Onartutako Plana aukeratzeko arrazoiak, aintzat hartutako alternatibei 

dagokienean. 

Eskakizun hori betetzen du dokumentu honek. 

Gainera, kontuan izan behar da EAEko Lurralde Antolakuntza Batzordeak uztailaren 

23an egindako 3/2014 Osoko Bilkuran hartu zirela Irungo Hiri Antolamendurako 

Plan Nagusiarekin loturiko erabakiak, HAPNak planteaturiko lurralde eredua 

baloratu zela eta hainbat baldintza ez lotesle sartu zirela. Amaitzeko esaten du bere 

txosteneko baldintzak jaso ondoren, espedientea behin betiko onartu ahal izango 

dela EAELABen aurrean berriro aurkezteko beharrik izan gabe. 
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2. BETIKO ONARPENERAKO HARTUTAKO ERABAKIAREN INGURUKO 

ADIERAZPENA.  

2.1. INGURUMENAREKIN LOTURIKO ALDERDIAK PLANEAN SARTZEA 

Irungo Plan Nagusiaren berrikuspenaren helburu nagusia da udalerria 

planeamendurako tresna eguneratu batez hornitzea, egungo hirigintza arazo guztiei 

erantzungo dien tresna baliozkoa eta egokia, indarrean dagoen legeriara eta 

aplikatu beharreko erregimen juridikora egokitua, baina sendoturiko hiri eredutik 

eta aurreko Plan Nagusiaren aplikazioan lorturiko eskarmentutik abiatu da prozesu 

berri hori guztia. 

Aurrez egindako udalerriaren diagnostikoan oinarriturik, hiri antolamendurako 

proposamen batzuk egin ziren eta horiexek izan ziren, hain zuzen ere, 

Planeamenduaren Aurrerakinaren faseko jardunaren muina eta funtsa. Kasu 

batzuetan, bi edo alternatiba gehiago aurkeztu ziren, eztabaidatu ondoren 

egokitasunaren arabera aukeratu ahal izateko. Era berean, adierazi behar dugu, 

Aurrerakinarekin koordinatuta bideratu zela zegokion Ingurumen 

Iraunkortasunaren Txostena (IIT), fase hartako proposamenen ingurumen-

ebaluazioa egin zuena. 

Ondoren eztabaidatu ziren Aurrerakinaren dokumentuaren aurrean egin ziren 

Iradokizunak, eta haien segidan prestatu zen Irizpide eta Helburuen dokumentua, 

Iradokizunen Txostenarekin batean. Plangintzako Aholku Batzordeak sakon aztertu 

eta gero aho batez onartu zituen Udal Batzarrak Irizpideak eta Helburuak, eta haien 

garapenetik abiatuta erredaktatu da Plan Nagusiaren dokumentu osoa. Plan hori 

Hasierako Onarpenaren xede izan zen, eta Erakundeen Txosten batzuk eta 

zegozkien Alegazioak jaso ziren harekin loturik.  

“Irungo Plan Nagusiaren Berrikuspenaren Hasierako Onarpen Dokumentuaren 

Jendaurreko Informazioari buruzko Memoria. Erakundeen Txostenak” dokumentuan 

laburbiltzen dira Hasierako Onarpenerako aldian erakundeek igorritako txostenen 

edukiak, eta adierazten da HAPNak eta ITTk txostenen araberako erabaki lotesleak 

jasotzen dituztela eta aipatutako txostenetan egindako gomendio edo iradokizunei 

erantzun egiten dietela. 

Plan Nagusi berriak epe erdiko bilakaera bermatuko duen garapen dinamika hartu 

du oinarritzat, Lurralde Antolamendurako Gidalerroek aurreikusi bezala; hau da, 

2022an, seguru aski betikoz onartuko den datatik 8 urtera, zehaztu da lehen muga-

urtea. Era berean, muga-urte gorena zehazten du, 2030 hain zuzen ere, eta 

horrenbestez, epe luzea izango du egiaz, 16 urtez luzatuko bailitzateke guztira. 

Honako helburu hauek planteatzen ditu Irungo HAPNaren Berrikuspenak: 

• Bide espazioaren berrantolakuntza, Hiri Mugikortasun Iraunkorrerako 

Planaren araberako proposamenetan oinarrituriko komunikazio sistema eredu 
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berri baten definiziotik abiatuta. Hartara bilduko dira garraio, hiri ingurumen 

eta trafikorako politikak, Plan Nagusitik oinezko eta txirrindularientzako hiri 

espazioak berreskuratzeko eta garraio kolektiboa bultzatzeko egingo den 

ahalegina errazago bultzatzeko.  

• Trenbide Esparrua Birmoldatzeko proposamen ez loteslea, trenbideak gaur 

egun hirian duen arrastoa nabarmen murrizteko. 

• Zoru alternatiba berrien eskaintza Jarduera Ekonomikoetarako: 

- Egungo industria poligono eta industrialdeetako zoruaren erabilera 

eraginkorrago bihurtuz, araudian bideraturiko aldaketen bitartez. 

- Alternatiba berriak A-8aren Iparraldera mugatzea, arloak beharren 

arabera programatuz. 

- Jarduera ekonomikoetarako zoru esparru berrietan goi mailako erabilera 

dentsitatea bideratu.  

- Jarduera ekonomikoari begira egokituko diren erabilera berrietako 

metroko enplegu aprobetxamendua goi mailakoa izatea bultzatu.  

- Jarduera Ekonomikoetarako zoru esparru berrietan, enpresa eta 

teknologia parkearen moduko bitariko erabilerak bultzatu. 

• Etxebizitzetarako Zoruaren eskaintza: 

- Hiri barruko sarean oraindik ere eraiki daitezkeen sailak baliatu, suerta 

litezkeen eremu degradatuak eraberritzen laguntzeko eta arazoak edo 

eragozpenak sorraraz ditzaketen erabilerak ordezkatzeko.  

- Erabilera honi begira A-8aren Iparraldean oraindik okupatu ez diren lurrak 

baliatu, baldin eta haien ezaugarriak egoitza erabilerarako egokiak badira 

eta lekuak erakargarriak badira.  

- Oraindik garatu ez diren esparru batzuetarako zehaztapenak lege eta 

antolakuntza berrien betekizunetara egokitu.  

- Etxeen eraberritzea bultzatu, hirigintza araudiaren bitartez. 

- Egoitza eskaintzaren aukera tipologikoa aniztu, Legearen betekizunen 

arabera. 

• Ingurumena babestu eta arautzeko irizpideak harmonizatu eta egokitzea: 

zoru urbanizaezina behar bezala babestea eta hornidurak eta ekipamenduak, 

hau da, berdeguneak, kirol guneak, hezkuntza guneak, kultur guneak eta 

beste emendatzea. 

Planteatutako proposamen guztiek erantzuten diete, besteak beste, ingurumenean 

ondorio esanguratsuak izan ditzaketen jarduerekin loturiko ingurumen irizpide 

estrategikoei. Azken buruan, teknikoki eta ingurumenaren ikuspuntutik 
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bideragarriak dira HAPNak onartutako proposamenak, garapenerako egiazko 

eskaeretara egokitzen dira, aintzat hartzen dituzte adierazitako ingurumen 

irizpideak, eta kontuan hartzen dituzte halaber Irungo udal barrutian bereizten 

diren ingurumen kontuak, betiere haiekin lotutako legeriarekin bateragarriak izanik.  

Agenda 21eko Ekintza Planean jasotako ildo estrategikoek markatu dituzte Plan 

Nagusia gauzatzeko irizpideak. Gainera, IITan justifikatzen den bezala, Plan 

Nagusiak jaso egin ditu Erreferentziako Dokumentuan aipaturiko ingurumen 

irizpideak, Ingurumen Sailburuordetzak 2008ko urriaren 24an emandako 

ebazpenaren bidez gauzatua hura; izan ere:  

• Zorua zentzuz eta intentsiboki erabiltzea proposatzen du, dagoeneko 

artifizialdurik dauden zoruen erabilera lehenetsiz. Hiriaren bereizketa eta 

sakabanaketa saihestu erabileren eta jardueren integrazio eta espazioaren 

kohesio egokia ahalbidetzeko eta mugimenduen sorrera murrizteko. 

Dentsitate handiko hiri egiturak, egitura trinko eta konplexuak sustatzen ditu 

planteatutako beharrizanei erantzuteko, eraikuntza dentsitate aski handiak 

bultzatuz.  

• Pertsonen mugikortasun eskaera kudeatzen du, mugitzeko erak oinez, 

bizikletaz eta garraio kolektiboaren bidez sustatzeko, horiek proposatutako 

esparruen garapenean txertatuz. 

• Ahal den neurrian saihestu egiten du 100 urtean uholdeak errepikatzeko 

arriskua duten eremuak, une honetan inolako garapenik ez dutenak, eremu 

artifizial bihurtzea.  

• Aniztasun biologikoaren galera eteten du habitaten eta ekosistemen 

funtzionamendu iraunkorra babestuz eta berrituz, Babestutako Espazio 

Naturaletatik kanpoko eremuen askitasuna, koherentzia eta konektibitatea 

zainduz. 

• Landaredia kontserba dadin arduratzen da, bereziki basoak, landaredia 

multzoak, landaresiak eta erriberetako landareak.  

• Baso multzo autoktonoak eta lehentasunezko garrantzi komunitarioko lekuak 

sartzen ditu Babes Bereziko kategoriaren barnean. 

• Lurzoruaren zigilatzea murrizten du, hirigintza erabileretarako zoruaren 

erabileraren gutxienezko intentsitatea bermatuz (gaitasun agrologiko handiko 

zoru estrategikoak). 

• Energiaren aurrezpena, eraginkortasuna eta energia berriztagarrien erabilera 

eta kogenerazioa sustatzen ditu. 

• Ur kontinentalak, lurpekoak edo azalerakoak babestu, begiratu eta 

leheneratzen ditu, haien uberkak, ibilguak, erriberak eta ertzak, trantsizioko 

urak eta kostaldekoak. Haien kontserbaziorako neurri egokiak ezartzen ditu, 

ur eskariak eta baliabide teknikoak eta finantza baliabideak aurreikusteaz 
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gainera, ingurumenari begira modu onargarrian bideratuko direla 

bermatzeko. 

• Kalitate akustikoaren helburuen eta 1367/2007 Errege Dekretuak jasotako 

inmisio mugen betetzea zaintzen du. 

2.2. INGURUMENAREN GAINEKO ERAGINAREN BATERAKO 
EBALUAZIOAREN EMAITZA HAPN-AN JASOTZEA 

HAPNaren berrikuspenaren hasiera-hasieratik hartu dira aintzat ingurumenarekin 

loturiko zehaztapenak. Parte hartze prozesuaren eta ingurumenaren gaineko 

eraginaren baterako ebaluazio prozeduraren fruitu, honako kontu hauek jaso dira 

HAPNaren dokumentuan: 

• IITak adierazitako ingurumen irizpideen balorazio kualitatiboa eta 

erreferentziazio partikularizatua egiten ditu, hori guztia Plan Nagusiaren 

eskalan aplikatua. 

• Gainera, Ingurumenaren gaineko Eraginaren Txostenaren, EAEko 

LABaren txostenaren, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika 

Saileko Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzaren txostenaren (2014ko 

uztailak 8) eta Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, 

Nekazaritza eta Arrantza Saileko Inguru Natural eta Ingurumen Plangintzako 

Zuzendaritzaren txostenaren (2014ko uztailak 8) kontsiderazioak jasota, 

Irungo Hiri Antolamendurako Plan Nagusiaren berrikuspenaren onarpena 

bertan behera uzten da 1.1.10 Araso Iparraldearen Luzapena 

esparruan, Jaizkibel - Aiako Harria korridore ekologikoan eragina 

izateagatik. 

• Tramitazio prozesuan, Olaberria esparruaren garapena baztertu egin da 

hiri saretik urrun egoteagatik eta bere azpiegiturak behar izateagatik, eta 

hori oso positiboki baloratu da Ingurumenaren gaineko Eraginaren 

Txostenean. Gainera, HAPNak adierazten du Babeserako Plan Berezi baten 

bidez garatuko dela Olaberriako harana eta haren proposamenek irizpide 

batzuk ezarriko dituzte inguru fisiko natural osoaren azterketa eginda. 

Irizpide horiek aintzat hartu beharko dira Sektorizazio Planean, tresna horrek 

osatuko baitu Plan Nagusiko antolamendu estrukturala. Neurri horrekin, 

ulertzen da, gainera, behar bezala sartuko dela "habitaten eta ekosistemen 

funtzionamendu iraunkorra babestuz eta leheneratuz aniztasun biologikoaren 

galerari eusteko" irizpidea, irizpide hori esparru honetan sartzeko eskatzen 

baitzuen IPak. 

• HAPBaren proposamenak koherenteak dira Irungo Hiriko Mugikortasun 

Iraunkorrerako Planarekin. IETan adierazitakoari dagokionean, hauxe da, 

Jaizkibel bizilekua eta Ernautenea bizileku eremuen eta Zabaleta (esparru ez 

sektorizatua) eta Urdanibia-Zubieta jarduera ekonomikoetarako eremuen 

garapenek “ez dutela laguntzen IPan mugikortasun iraunkorra bultzatzeari 

buruz ezarritako irizpidea bideratzen”, esan behar da egungo hiri sarearen 
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barnean geratzen direla horiek guztiak eta jada dauden azpiegituretan 

oinarritzen direla, eta kasu bakar batean ere ez dagoela berariazko sarbideak 

egiteko beharrik.   

(Jaizkibel bizilekua eta Ernautenea) bizileku esparruak aurreko Plan Nagusian 

jada eraturiko hiri zoru sendotuko lursail eraikigarrietan daude eta duten hiri 

inguruaren (familia bakarreko-bi familiako etxebizitza) araberako 

eraikigarritasuna dute. Ernautenearen kasuan, gainera, badu garraio 

publikoa. 

Urdanibia-Zubieta esparrua ere, jakinik Txingudi Ikastola eta Bidasoako 

ospitalea bezalako ekipamendu handiak daudela bertan, dauden bide 

azpiegituretan oinarritzen da eta jadanik badute garraio publikoa. Nolanahi 

ere, antolamendua garatuko duen Bateragarritasun Planak jaso egin beharko 

du hiriko garraio publikoaren sarea behar berrietara egokitzeko beharra.  

 

• Betiko onarpenerako dokumentuan, uholde arriskua duten garapen 

berrien esparruetan (Urdanibia-Zubieta, Blaia eta Lastaola Postetxea) jaso 

egin da antolatzen diren erabilerak uholde arriskuaren mailaren arabera 

bateragarri izateko beharra, Uraren Euskal Agentziak (URA) ezarritako 

irizpideei jarraiki.   

• Urdanibia-Zubietaren garapenari dagokionean, eta intereseko faunari begira 

egindako gomendioei dagokienean, esan behar da, Irungo Udal barrutian 

esparru horren barnean ez dagoela Apo lasterkariarentzat (Bufo calamita), 

benarrizentzat edo lertxuntxoentzat Interes Bereziko Eremurik, eta haietako 

bakar batek ere ez duela Kudeaketa Planik Onartuta Gipuzkoan. “ES2120018 

Txingudi-Bidasoa KBE eta ES0000243 Txingudi HBBE kontserbatzeko 

neurrien” dokumentuaren arabera, Txingudi KBE-HBBEan eta haren inguruan 

Apo lasterkariaren banaketa eremuak ez du ukitzen Urdanibia-Zubieta 

esparruan Irungo Udal barrutian dagoen aldea.  

Hala ere, Plan Nagusiaren dokumentuak esaten du, honen inguruan Irungo 

HAPNko Ingurumen Iraunkortasunaren Txostenean proposaturiko neurri 

zuzentzaileak jaso beharko dituela Bateragarritasun Planak:  

o “Garapen plangintzan eta proiektuetan, kategoria gorenetan 

katalogatutako espezieen gaineko eraginak, hauxe da, zuzenean edo 

zeharka HAPNaren proposamenek kalteturik gerta daitezkeen 

espezieen gaineko eraginak –bereziki arrain hiruarantza eta apo 

lasterkaria–, gutxienera eramateko neurriak zehatz garatuko dira. 

o Proiektuek kaltetzeko moduko arriskuan dauden espezieak baldin 

badaude, neurri bereziak hartuko dira: proiektuak bururatzeko epeak 

mugatuko dira, espezieen garai ahulenak baztertuz, ugaltze garaiak, 

esate baterako, ale horiek leku “seguruetara” eramango dira, etab. 
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Hori guztia araudi espezifikoaren arabera eta eskumena duten 

administrazioen aginduak aintzat hartuta”. 

o Era berean, kontuan hartuko dira, faunaren habitataren kalitatean izan 

dezaketen eraginagatik, uren kalitatearekiko eragina minimizatzeari 

begira IITan jasotako neurriak. 

Gainera, kontuan izan behar da Urdanibia-Zubieta esparruko lurzoruak, 

Irungo udalerriaren barnean daudenak, duten topografiarengatik ez direla 

padura berreskuratzeko egokienak. Nolanahi ere, HAPNko lurzoruaren 

sailkapenak behe-ibarren hondoko eremuak hartzen ditu, espazio libreen 

sistema orokor gisa, haien okupazioa baztertuz. Horri dagokionean, 

Bateragarritasun Planak kontuan izan beharko ditu IITak proposaturiko neurri 

zuzentzaileak: 

o “Garapen plangintzak eta urbanizazio proiektuek ahaleginak egingo 

dituzte esparru guztietan zoruaren okupazioa mugatzeko, ahalik eta 

azalera txikiena irazgaiztuz (...)”. 

Era berean, Letxunborro eta Puiana errekak Hondarribiko Udal barrutian 

daude, baina hala ere Bateragarritasun Planak kontuan hartu beharko ditu 

ibaien gaineko eraginak murrizteko IITan proposaturiko neurri zuzentzaile 

orokorrak (Km2 1etik gorako arroa duten erreken aldaketa morfologikoak 

baztertu, haiei balioa emateko proposaturiko antolamenduak egokitu, Km2 

1etik beherako arroa duten erreken aldaketak edo estaldurak mugatu, 

ibilguak bioingeniaritza tekniken bidez berritzea proposatu eta abar).  

IITan esaten den bezala, “Urdanibia – Zubieta esparruaren hego-

mendebaldea urpean gera litezkeen eremuen barnean dago, Jaitzubia 

errekak 100 urtean izan ditzakeen uholdeen mende dago. Betiko 

Onarpenerako dokumentuak ez du esparru honetan aurreikusitako hirigintza 

garapenen antolamendu xehea proposatzen, Irun eta Hondarribiaren arteko 

Bateragarritasun Planean eta dagokion Plan Partzialean edo, hala behar 

badu, Antolamendu Xehearen Bateragarritasun Planean zehaztuko baita 

hura. Kasu honetan, esparruaren azaleraren zati bat urpean gera litezkeen 

eremuek hartzen badute ere, esparruaren barruko antolamenduaren 

araberakoak izango dira aurreikusitako garapenaren koherentzia eta 

bateragarritasuna. Esparruaren hirigintza fitxan adierazten da uholdeak 

izateko arriskutik kanpoko kotan egokitu beharko direla eraikuntza berriak. 

Horri dagokionean, esan behar da, Uholde Arriskuaren Aldez Aurretiko 

Ebaluazio (EPRI) dokumentuko (ARPI Kodea: ES018-GIP-BID-01) “Uholde 

Arrisku Handiko Eremu” (2011ko abenduaren 13an onartutako (2012-1-11ko 

EHAA) batean dagoela lursail honen zati bat. Nolanahi ere, antolamenduak 

lurzoruaren erabileren irizpideak errespetatuko ditu duten uholde arriskuaren 

arabera, eta honako hauek dira 100 urtean uholdeak errepikatzeko arriskua 

duten eremu urbanizatu gabeetan:  
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o Hirigintza erabilera guztiak baztertuko dira, ez badira soilik ibaiaren 

ekosistemari eta bere gaitasun hidraulikoari eusteko edo ekosistemaz 

gozatzeko xedearekin burura eramaten. Erriberetan bideratuko diren 

esku hartzeak dagokion ibai-atalaren egoera ekologiko onari eusteko 

edo egoera hori hobetzeko xedean eramango dira burura. 

o Zerrenda honetan bideratutako azpiegituren luzeranzko trazadurak 

saihestuko dira, baina azpiegitura linealak gurutzatu ahal izango dira 

eragina gutxienera eramaten baldin bada. 

o Onartu litezke ingurunearekin eta jolas, aisia eta kirol jarduerekin 

lotutako erabilerak, lur eremuan edo erriberetan aldaketak eragiten ez 

badituzte eta eremu horietan eraikuntzarik onartzen ez bada”. 

• Intereseko landaredia, haltzadi kantauriarrek, pagadiek, hariztiek –

hostozabalen baso mistoak, padurako landarediak eta harkaiztietako 

landarediak osatua, eta Garrantzi Komunitarioko Lekuak (Alnus glutinosa eta 

Fraxinus excelsior baso alubialak (91E0*), pagadi azidofilo atlantikoak Ilex 

eta batzuetan Taxus oihanpea dutenak (9120), altitude txikiko sega belardi 

pobreak (6510), txilardi idor europarrak (4030), eta abar) baldintzatzaile 

gainjarri gisa sartu dira (Ikus baldintzatzaile gainjarrien planoa eta HAPNaren 

araudiaren 0.2.2 artikulua). 

Gainera, Zoru Urbanizaezinaren barnean hainbat babes kategoria ezarri dira 

eta haietan sartu dira nola edo hala intereseko landaredia multzo 

desberdinak. Hala bada, interes handieneko multzoak, pagadi guztiak, harizti 

gehienak eta txilardi idor europarrak Babes Bereziko Landa Eremua (REP) 

edo Baso Eremua (RUFO) kategorien barnean sartu dira. Padurako landaredia 

eta haltzadi gehienak Azaleko Urak Babesteko Eremuan (PAS) edo REP 

Eremuen kategorian sartu dira. Azkenik, altitude txikiko sega belardi pobre 

gehienak eta harizti txikiak, belardiekin eta beste labore atlantiko batzuekin 

batera landa atlantikoko mosaikoa osatzen dutenak, Balio Estrategiko 

Handiko Landa Eremua (RAVE) eta Nekazaritza eta Abelazkuntza Landa 

Eremua (RAC) kategorietan sartu dira.  

Behin betiko onarpenerako dokumentuan, Oiantzabaletaren Luzapena, Araso 

Sasikoburua eta Jaizkibel Bizilekua esparruen fitxetan sartu da IETan jasotako 

testua, ahal den neurrian bederen esparru horietan dauden baso multzoak 

babesteko beharra aipatzen duena. Nolanahi ere, esparru desberdinak 

garatzeko plangintzak aintzat hartuko ditu IITan, landarediaren eta garrantzi 

komunitarioko lekuen gaineko eragina murrizteko, proposaturiko neurri 

zuzentzaileak: 

o Hirigintza diseinuek eta bide trazatuek neurriak hartuko dituzte 

intereseko landarediaren azalera ahalik eta txikiena ukitzeko, eta ahal 

dela espazio libreen sistemetara bilduko dituzte dauden orbanak, 

betiere balio handieneko ale bakanak errespetatuz. Garapenen 

plangintzak intereseko landare orban horiek eta ale bakan horiek 

bermatuta geratzeaz arduratuko dira. 
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o Intereseko landareen azaleraren bat ezinbestean desagerrarazi behar 

denean, esparruan bertan konpentsatuko da haren galera edo 

ezinezkoa bada, inguru hurbilean. 

o Proiektuek, era berean, beharreko neurriak garatuko dituzte ukituriko 

azalerak berreskuratzeko eta lehengoratzeko. Birlandatzeko edo 

berreskuratzeko proiektua jasoko dute. Oro har, bertako espezieak 

erabiliko dira, geroko erabileragatik lorategi bilakatzeko erabakia 

hartzen den eremuetan izan ezik. 

o Neurriak hartuko dira izaera inbaditzailea duten landare espezie 

exotikoak hedatu ez daitezen. Landaredia kendu aurretik markatu 

egingo dira espezie exotiko inbaditzaile horiek Robinia pseudoacacia, 

Buddleja davidii, Fallopia japonica, Cortaderia Selloana, eta abar, 

dauden lekuak, haietatik ateratako landare-lurra hondakin geldoen 

zabortegira eramateko eta eraberritze lanetan ez berrerabiltzeko, 

espezie inbaditzaile horiek hedatu ez daitezen.  

o Garapen plangintzak babestutako intereseko landaredia multzoak 

zedarriztatu eta babestu egingo dira obrek irauten duten bitartean. 

o Garapen plangintzak edo, hala behar badu, proiektuek proposatuko 

dute bertako landare multzoak edo erreken inguruetan daudenak 

moztu eta kentzeko lanak eskuzko tresnekin egitea, lan horiek 

makineria astunaren bidez egitea debekatuz. Leku horietan ahalik eta 

inausketa eta landare mozte gutxien egingo dira, modu selektiboan 

egin ere, proposaturiko garapenarekin bateragarriak diren aleak 

mantenduz. 

o Hegoaldeko Ingurabideko eta Blaiako proiektuak garatzean ahalik eta 

gehien murriztuko da haltzadien gaineko eragina, eta garapen 

plangintzan edo, hala behar badu, proiektuetan neurri zuzentzaileak 

jarriko dira, esate baterako, intereseko landareak zedarriztatzea eta 

obrarekin sortutako hondar eremuetan bertako landareak aldatzea. 

o Sektorizatu gabeko lurzorurako (Oiantzabaletaren Luzapena, Zabaleta, 

Urune eta Epele) sektorizazio planak egitean, bertan 5,08 ha harizti-

baso misto dagoenez, ahal den neurrian bederen saihestu egingo da 

horien gaineko eragina, zedarriztatzea proposatuko da babes-neurri 

gisa eta sortzen diren berdeguneetan eta hondar eremuetan era 

horretako espezieak aldatzea proposatuko da. 

• HAPNaren Berrikuspenak hierarkia maila handiagoko planekin duen 

koherentziaren azterketa egiten du IITak. Atal honetan adierazten da Aiako 

Harriko Parke Naturalean aintzat hartu beharko direla Natur Baliabideak 

Antolatzeko Planean (apirilaren 11ko 240/1995 Dekretuaren bidez onartua) 

eta haren Erabilera eta Kudeaketarako Plan Gidarian (apirilaren 16ko 

87/2002 Dekretuaren bidez onartua) jasotako zonifikazioa eta erregulazioa 

edo kategoria orokor bat ezarri beharko dela zonifikazioa eta erregulazioa 
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tresna horietara eramango duena. Horregatik, betiko onarpenerako 

dokumentuan baldintzatzaile gainjarri gisa jaso da KBEaren eta Aiako Harriko 

Parke Naturalaren muga (ikus Baldintzatzaile gainjarrien planoa eta HAPNko 

araudiaren 0.2.2 artikulua), eta arestian aipaturiko araudi horren 0.2.3 

artikuluak adierazten du esparru horretan hirigintza erregulatzeko 

erregimena Natur Baliabideak Antolatzeko Plan Berezitik eta haren Plan 

Gidaritik jaso behar dela.  

• HAPNaren berrikuspenaren betiko onarpenerako dokumentuan 0.2.3 

artikuluan jaso da, IETak esaten zuen bezala, Natur Ondareari eta 

Bioaniztasunari buruzko abenduaren 13ko 42/2007 Legearen 45.4 

artikuluaren testua, Natura 2000 Sareko espazioetan aplikatzekoa, eta 

baita ondoko dekretu hauekin loturiko kontserbazio neurrietara jotzeko 

beharra ere: ekainaren 4ko 355/2013 Dekretua, Aiako Harria Kontserbazio 

Bereziko Eremua (ES2120016) izendatzen duena eta haren kontserbazio 

neurriak onartzen dituena, eta ekainaren 4ko 356/2013 Dekretua, «Txingudi-

Bidasoa» Kontserbazio Bereziko Eremua (ES2120018) izendatzen duena eta 

haren nahiz ES0000243 «Txingudi» Hegaztien Babes Bereziko Eremuaren 

kontserbazio neurriak onartzen dituena. 

• Paisaia babesteari dagokionean, Betiko onarpenerako dokumentuan jaso 

dira Euskal Autonomi Erkidegoko lurraldearen antolamenduan paisaia 

babestu, kudeatu eta antolatzeari buruzko ekainaren 3ko 90/2014 

Dekretuaren onarpenetik etorritako zehaztapenak. Aipaturiko Dekretu horrek 

paisaia babestu, kudeatu eta antolatzeko tresna gisa identifikatzen dituenez 

paisaia katalogoak, baldintza gainjarrietan jaso dira (ikus baldintzatzaile 

gainjarrien planoa eta HAPNaren araudiaren 0.2.2 artikulua) “Paisaia 

Berezien eta Aparten Katalogoaren Aurreproiektuan (Eusko Jaurlaritza, 

2005)” jasotako paisaia katalogatuak eta paisaia Apartak. Irunen “Pagogaña" 

eta “Endara” paisaia katalogatuak daude, biak ere Aiako Harria KBE barnean 

eta “Pagogainako Gotorlekua” Paisaia aparta, hori ere aipaturiko KBE horren 

barnean; baina horietako bakar bat ere ez dago HAPNaren berrikuspenak 

proposaturiko esparruetan.   

• IETak adierazten du argitu egin beharko dela Txingudin apo 

lasterkariaren (Bufo calamita) habitata berreskuratzeko neurriak nola 

diren bateragarriak HAPNak Urdanibia-Zubieta esparruan planteatzen duen 

garapenarekin. Horri dagokionean, esan behar da, “ES2120018 Txingudi-

Bidasoa” KBE eta “ES0000243 Txingudi” HBBE kontserbatzeko neurrien” 

dokumentuan jasotako apo lasterkariaren banaketa eremuak, Txingudiko 

eremuan Bufo calamita berreskuratzeko eta babesteko, garatzen eta 

ugaltzen den lekuak babestuz, ez duela ukitzen Urdanibia-Zubieta esparruan 

Irungo Udal barrutian dagoen aldea (ikus 1. irudia). 

 



IRUNGO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRAREN BERRIKUSPENA  

Betiko Onarpena – 2015ko urtarrrila 

Irungo Hiri Antolamendurako Plan Nagusiaren berrikuspenaren betiko onarpenerako hartutako erabakiari 

buruzko adierazpena   

 
 

1. Irudia. Apo lasterkariaren banaketa eremua Txingudi KBE-HBBEan eta haren inguruan. 

Iturria “ES2120018 ‐ Txingudi‐Bidasoa” KBE Kontserbatzeko neurriak. Eusko Jaurlaritza 

(2013ko ekaina). 

 

Aipaturiko dokumentu horretan proposatzen diren neurriak, esparrurako 

garatuko den Bateragarritasun Planean proposaturiko garapenarekin bateratu 

beharko direnak, honako hauek dira: 

o Azpipopulazioen konexioa bermatu eta espezie hori zapaltzeko arriskua 

dagoen puntu beltzak kendu, animalien joan-etorri handiak izaten 

diren eremuetan (Pierre Loti pasealekua eta Jaitzubiako paduretara 

sartzeko bidea, San Joakin eta San Pablo urmaelak bereizten dituena) 

egitura eta pasabide espezifikoak sortuz.  

o 2.AC.9 esku hartzea aplikatuko da apo lasterkariaren populazioen 

jarraipenari eta monitoretzari dagokienean, eta 2.AC.13 neurria, 

berriz, espeziearen Kudeaketa Planaren onarpenari dagokionean. 

o Era berean, 2.AC.12 esku hartze komuna aplikatuko da fauna exotiko 

inbaditzaileen espezieak aldian behin errotik kentzeko, Procambarus 

clarkii eta Gambusia holbrooki bereziki. 

o Bestalde, AP4.2 esku hartzeak (Jaitzubiako errekako baratze aldea 

leheneratu eta landarez hornitzea), Etxe Mirari baserriaren inguruetan, 

aintzat hartu beharko ditu espezie honen eskakizunak, haren 

garapenerako eta ugalketarako eremu egokiak jasota (putzu ez 

sakonak, hibernatzeko babeslekuak eta abar). 

Horrenbestez, Urdanibia-Zubieta esparruko antolamendu estrukturala bi 

udalerrietan garatuko duen etorkizuneko Bateragarritasun Planaren eta haren 

Ingurumen Ebaluazio Estrategikoaren esparruan justifikatu beharko da 

aipaturiko neurri horiek bateragarriak direla proposatzen den hirigintza 

garapenarekin. Hala ere, esan behar da, Irungo udal barrutiaren kasuan, 

HAPNko lurzoruaren sailkapenak behe-ibarren hondoko eremuak hartzen 

dituela, espazio libreen sistema orokor gisa, haien okupazioa baztertuz, eta 

neurri hori abiapuntutzat hartzen da eremuaren garapena bateragarri egiteko 

Apo lasterkaria berreskuratzeko neurriekin, espezie horrek, KBE 

kontserbatzeko neurrien dokumentuaren arabera betiere, “(...) belardi eta 

landare atlantikoen eremuak hartzen baititu batik bat, drainatze-erretenak 

Urdanibia-Zubieta 

esparrua Irungo lurretan 

Apo lasterkariaren 

banaketa eremuak 
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aprobetxatuz errunaldietarako, eta baita berreskuratutako padura eremuak 

eta landu gabeko lurrak eta orube abandonatuak ere esparru 

urbanizatuetan”. 

• Flora katalogatuak (Ilex aquifolium L. eta Juncus acutus L.) Urdanibia-

Zubieta esparruan duen presentziari dagokionean, esparruan antolamendu 

xehea bideratzeko araudi partikularrak flora katalogatuaren presentziaren 

identifikazioa ziurtatzeko eta, hala behar badu, hartu beharreko neurriak 

definitzeko gomendioa jaso da esparru horren fitxan. 

• Interes geologikoko guneei eta lekuei dagokienean (IGG eta IGL hurrenez 

hurren), Betiko onarpenerako dokumentuan baldintzatzaile gainjarri gisa jaso 

dira (ikus baldintzatzaile gainjarrien planoa eta HAPNaren araudiaren 0.2.2) 

Gipuzkoako Foru Aldundiak egindako Gipuzkoako Azterketa Geomorfologiko 

eta Edafologikoaren inbentarioko IGLak eta “EAEko Interes Geologikoko 

Lekuen Inbentarioan” jasotako IGLak, eta haietako bakar bat ere ez dago 

(Aiako Hariko fazie hibridoak, Donostia-Irun sakonunea, Plaiaundiko 

kuaternarioko deposituak, Manleongo arroako Megaturbidita, Azaleramendua 

km 20an Ingelesaren Gaztelurako errepidean, Arillaran-Berri harrobiko 

tolesturak, San Nartziso-Zubeltzuko mendigune paleozoikoa, Mina Kristina, 

Gorostiagako azaleramendu triasikoa, Aiako Harriko zaina, Aiako Harriko 

stocka aureola metamorfikoa, Miazurriko zaina, Irustako sakana-Miagorriko 

zaina, Miagorriko zainaren azaleramendua, Pagogainako meteorizazio 

formak) HAPNak garatzeko proposaturiko esparruetan. Gainera, “Euskal 

Autonomi Erkidegoko Geoaniztasun Estrategia 2020an” Aiako Harriko granito 

stockak aipatzen dira, eta horietan daude “Aiako harriko fazie hibridoak” eta 

“Aiako Harriko granitoko arroka metamorfikoak” interes petrologikoko IGLak. 

Azken hori Aiako Harriko KBEaren barnean ere badago eta hartan ez lukete 

eraginik izango garatu beharreko esparruek.  

• IETak egokitzat hartzen du IITan alternatiben azterketari eman zaion 

tratamendua (ikus 2.3 atala, hartan justifikatzen baita plana ingurumenari 

begira aintzat harturiko alternatibei dagokienean). 

• Zaratari dagokionean, Udalak 2014ko maiatzaren 20an aurkeztutako 

dokumentazioan jaso da udalerriko zonifikazio akustikoa, eta IETak ez du 

inolako eragozpenik azaldu haren aurrean. Gainera, HAPNaren 

Berrikuspenaren Betiko Onarpenerako dokumentuan garapen berriak egin 

behar diren esparruen fitxetan jaso da, tramitatzen diren garapenerako 

planekin batera, eragin akustikoaren azterketak egiteko betebeharra, 

Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legeak eta zonifikazio akustikoari, 

kalitate helburuei eta igorpen akustikoei dagokienean Zaratari buruzko 

azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzen duen urriaren 19ko 1367/2007 

Errege Dekretuak markaturiko kalitate akustikoaren helburuak beteko direla 

bermatzeko. Gainera, HAPNaren araudiaren 0.2.8 artikuluan jaso dira EAEko 

kutsadura akustikoari buruzko urriaren 16ko 213/2012 Dekretuaren 

zehaztapenak.  
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• IETak egokitzat hartu du IITan prebentzio, zuzentze edo konpentsazio 

neurrien atalari eta IIT berrikusteko programari ematen zaion 

tratamendua, eta horrenbestez, Betiko Onarpenerako dokumentuan ez da 

neurri berririk jaso. 

• Ingurumen Sailburuordetzaren 2008ko urriaren 23ko Ebazpenean finkatutako 

ingurumen irizpideak garatzen dituzten iraunkortasunari buruzko itunetan 

eta azterketetan jasotako ingurumen gidalerroei dagokienean; kontuan izanik 

Irungo Udalak sustatutako “Irungo Hiri Antolamendurako Plan Nagusiaren 

Berrikuspeneko” Ingurumenaren gaineko Eraginaren Baterako Ebaluaziorako 

Erreferentzia Dokumentua gauzatzen dela ebazpen horren bidez, HAPNaren 

berrikuspeneko araudiaren 0.2.1 artikuluan jaso da garapenerako 

plangintzetan ingurumen irizpide horiek sustatzeko gomendioa. 

Azkenik, eta Ingurumen Ebaluazio Estrategikoaren prozesuan kontsultaturiko 

administrazioek eginiko txostenetan aipatutako beste alderdi batzuei 

dagokienean, IETan berariaz jaso gabeak horiek, honako kontu hauek aipatu 

behar dira: 

• EAELABen txosteneko zehaztapenak jaso direla justifikatua geratzen da G 

dokumentuan: ERAKUNDEEN TXOSTENEN MEMORIA, bertan aztertzen eta 

betetzen baita Eusko Jaurlaritzako lurralde antolamendu batzordearen 

txostena, Irungo Plan Nagusiaren Berrikuspenaren Betiko Onarpenerako 

Dokumentuan jaso dena. 

• Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saileko 

Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzaren 2014ko ekainaren 

25eko Txosteneko kontsiderazioei dagokienean, HAPNan behar bezala 

deitu zaio EAEko Nekazaritza eta Basozaintzako Lurraldearen Arloko Planari, 

baldintzatzaile gainjarrietan sartu dira Onura Publikoko Mendiak eta higatu 

daitezkeen eremuak (ikus baldintzatzaile gainjarrien planoa eta HAPNaren 

araudiaren 0.2.2 artikulua) eta HAPNak proposaturiko hirigintza garapenek 

nekazaritza lurrean eta dauden nekazaritza ustiategietan (Ingurumen 

Iraunkortasunaren Txostenarekin (IET) batera I. eranskin gisa doan 

dokumentuan jasoak) izan dezaketen eraginaren balorazioa egin da, eta 

atera den ondorioa izan da Irungo HAPNaren berrikuspenean jasotako 

hirigintza garapen berriek nekazaritza sektorean izango duten eragina arina 

izango dela, eta horrenbestez, nahikoa eta aski dira Ingurumen 

Iraunkortasunaren Txostenean planteatutako babes neurriak eta neurri 

zuzentzaileak. 

• HAPNaren betiko onarpenerako dokumentuak jaso ditu Uraren Euskal 

Agentziaren (URA) 2014ko ekainaren 16ko txosteneko baldintza 

lotesleak:  

o aldatu da 2.2.3 artikulua, Ibaiak eta Errekak (C) Kalifikazio Globalaren 

Erregimen Juridikoari buruzkoa, hauxe da, kendu egin da ibaien 
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hegalean edo/eta zorupean erabilera pribatuko eremuak antolatzeko 

aukerari buruzko paragrafoa.  

o jaso da erakunde kudeatzailearen adostasun idatzia tokiko 

saneamendu eta hornikuntza sareen askitasunari dagokionean. 

o  aldatu da 0.2.4 artikulua, Jabari Hidraulikoak eta Itsas Lehorrekoak 

Arautzeko Erregimen Orokorrari buruzkoa, hauxe da, aplikatu 

beharreko araudia aipatzen zen lehen, eta orain puntu bat erantsi zaio 

eta beharreko baimenak eta kontzesioak berariaz aipatzen dira hartan. 

2.3. ONARTUTAKO PLANAREN INGURUMEN JUSTIFIKAZIOA AINTZAT 
HARTUTAKO ALTERNATIBEI DAGOKIENEAN 

Plangintza diseinatzeko prozesuan hasiera-hasieratik aintzat hartu dira ingurumen 

izaerako irizpideak, eta ondorioz, Irungo udal barrutiak dauzkan aukerak hobe 

aprobetxatzeko helburuari eta iraunkortasun irizpideei egokiro erantzuten diete 

proposatutako antolamendurako esku hartzeek.  

Irizpide orokor eta berezien artean aipagarriak dira, ingurumenean eragin positiboa 

dutelako, udal barrutiko ingurune naturala babesteko, kontserbatzeko eta 

ingurumena hobetzeko bideratuak direnak. Irizpide hauek, zoru urbanizaezinaren 

kategoriara bildurik, Lurraldearen Arloko Planen gidalerroak, Lurraldearen 

Antolamendurako Gidalerroak eta gai honetan Europa, estatu eta erkidego mailan 

finkatutako araudiak aintzat hartu dituzte. 

Lurzoru urbanizaezinean proposaturiko zonifikaziotik eta harekin loturik 

Baldintzatzaile gainjarrien planoan eta HAPNaren araudiaren 0.2.2 artikuluan 

jasotako baldintzatzaile gainjarri batzuk sartu ondoren, izaera positiboko ingurumen 

eragin batzuk sortu dira: 

• Ziurtatu egiten da udal barrutiko Babestutako Espazio Naturalen eta natur 

intereseko beste eremu batzuen benetako babesa (Txingudi-Bidasoa KBE-

HBBE (ES0000243 eta ES2120016) eta era berean Parke Naturala den Aiako 

Harriko KBE (ES2120016). Parke Naturalaren Erabilera eta Kudeaketa 

Zuzentzeko Planaren eta KBEak kudeatzeko planaren mende dago 

plangintza. 

• Udal barrutiaren gainerakoan egokitzen diren eta babestutako espazioen 

sarera biltzen ez diren landaredia eta habitat garrantzitsuak mantentzea 

bermatzen du. Zehazki, 57 eremu bereizten dira, guztira 928,08 ha babes 

bereziko landa eremuan (BBL), Udal Barrutiaren % 29,48an. 

• Baldintzatzaile gainjarri gisa jaso dira desagertzeko arriskuan dauden fauna 

espezieen Intereseko Eremuak, haien babesa bermatzeko. 

• Ibai sarearen kontserbazioa bultzatzen du kategoria zehatz bat ezarririk, 

Azaleko Urak Babesteko Eremua (AUBE). Honenbestez, 178,42 ha babesten 

dira udalerriko ibai eta erreka nagusietan barrena, eta Ibai eta Erreka Ertzak 
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babesteko LAParen xedapenekin bat datorren araudiaren arabera antolatzen 

dira.  

• Udal barrutiari dagokion korridore ekologikoen sare proposamenaren mugak, 

irizpideak eta helburuak jaso dira (Aiako Harria – Jaizkibel Korridorea (R 

21)). 

• Garrantzi handieneko fauna habitatak babesten ditu, bereziki arriskuan 

dauden espezieentzako interes berezikoak (Txingudi-Bidasoa KBE-HBBE 

(ES0000243 eta ES2120016) eta Aiako Harria KBE (ES2120016) eta Babes 

Bereziko Landa Eremua). 

• Kultura, arkitektura, arkeologia eta etnografia ondarea babesten du Hiriko 

Ondarearen Katalogoan jasota.  

• Balio agrologiko handieneko lurzoruak babesten ditu, Balio Estrategiko 

Handiko landa eremuak (RAVE) mugatzen ditu (26 eremu, guztira 144,33 

ha). Nekazaritza eta Basozaintza antolatzeko LAParen behin-behineko 

onarpenerako dokumentuan definitutako balio estrategiko handiko eremuen 

arabera finkatu dira eremu hauek, errealitate fisikoari egokitu eta zehaztapen 

kartografiko handiagoak egin ostean. Nekazaritza eta Basozaintza 

antolatzeko LAPean “Balio Estrategiko Handiko” gisa zehaztutako eremuetatik 

kanpora utzi dira hiri zoruaren edo zoru urbanizagarriaren sarera biltzen 

direnak, edo egungo azpiegituren sareek okupatuta daudenak. Gainera, 

LAParen araberako Balio Estrategiko Handiko orban batzuk beste babes 

kategoria batzuetan jaso dira, esate baterako, Azaleko Urak Babesteko 

Eremuan (AUBE) eta Babes Bereziko Landa Eremuan (BBLE), kategoria 

horietara hobe egokitzen direla irizten baita. Azkeneko horretan jasotzen 

dira, esate baterako, Irukanale irla eta Lastaola eta Alunda aldeko terrazak. 

• Paisaia katalogatuak eta paisaia apartak baldintzatzaile gainjarri gisa sartu 

dira. Gainera, paisaia kalitate handieneko eremuak Lurzoru Urbanizaezinean 

sartu dira, eta horrenbestez, babesturik geratzen dira haien kalitatea honda 

lezaketen garapenen aurrean. 

• Interes Geologikoko Lekuak eta guneak baldintzatzaile gainjarri gisa sartu 

dira, eta horrenbestez, bermatua dago haien babesa.  

• Arrisku naturalak izan ditzaketen eremuak babesten dira, baldintzatzaile 

gainjarri gisa sartuta higatzeko arriskua duten eremuak, akuiferoen 

kutsadura izan dezaketen eremuak eta uholde arriskua duten eremuak. 

• Kutsatuta egon daitezkeen Lurzoruak baldintzatzaile gainjarri gisa jaso dira 

zeharkako eraginik sor ez dadin. 

• Onura Publikoko Mendiak baldintzatzaile gainjarri gisa jaso dira baso 

erabilerak babesteko. 

• Olaberria harana Babesteko Plan Bereziari dagokionez, nekazaritza eta 

abeltzaintza erabileren sustapena, baliabide jakin batzuen ustiapena eta nola 

izaera publiko hala pribatuko ekipamendu erabilera jakin batzuen –aisia, 
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kultura eta kirolari lotuak egon daitezkeenak) baimena bermatuko duela 

azpimarratu behar da. Halatan, haranaren inguru osoa hartuko du Plan 

Bereziak, 600 Ha inguru Mokozorrozko azpi-esparrua haren barruan hartzen 

bada, eta egokiro ekin ahal izango dio, ingurumenaren ikuspegitik, multzo 

guztiaren ordenazio integralari, eta modu onean eta harmoniatsuki erantzun 

ahal izango die etorkizunean han planteatuko diren eskariei. Gainera, landa 

izaerarekin bateragarriak ez ziren erabilerak zeuzkaten edo lehendik zoru 

urbanizagarri gisa sailkatuta zeuden alde batzuk, egun ezegokiak, 

abandonatuak edo hondatuak direnak, antolatuko dira. 

• HAPN honek, era berean, gerora Ibarrola errekaren haranaren Plan Berezi 

bat egiteko oinarrizko irizpideak finkatzen ditu. Plan Berezi honetan aintzat 

hartzeko moduan dauden jardueren artean, guztiz berezi beharko dira, alde 

batetik, erreserba, babes eta kontserbazioari begira esparruaren barnean 

zehaztu beharko diren eremuak, egoki mugaturik. Ongi kontuan hartu 

beharrekoak dira, halaber, ingurumena eraberritzeko, erriberetako eta beste 

lekune batzuetako landaretza indartzeko eta hala behar duten eremuak baso-

berritzeko bereziki landu beharreko eremuak. Era berean, honako alderdi 

hauek erregulatu beharko ditu, gutxienez, Plan Bereziak: baserriko, 

nekazaritza eta abeltzaintzako, erabileren ordenazioa, interes kultural eta 

arkeologikoko ondare-eremuen definizioa: meatze eta burdinola zaharrak, 

eta ekipamendu, interes komunitarioko azpiegitura, ibilbide eta abarretan 

bideraturiko interbentzio bereziek hartuko dituzten eremuak egokiro 

mugatzea, ongi zehazturik eraikitzeko eta hainbat erabilera bideratzeko 

baldintzak, kontuan harturik betiere haien helburua soziala edo gizarte 

mailakoa dela. Bereziki, Aiako Harriko Parke Naturalaren Interpretazio 

Zentroaren kokagunea zehaztuko du Plan Bereziak eremu honetan. 

HAPNa berrikusteko prozesuan zehar hainbat alternatiba hartu dira kontuan lurzoru 

urbanizagarriko garapen proposamen desberdinetarako. Honako koadro honetan 

islatu dira horiek: 

 

 

1. Bide eskema orokorra 

1.1. GI-636 bikoiztea  

 

1.1.1. Mendelu-Osinbiribil zatia 
N-1 Alternatiba1 

N-1.2 Alternatiba 

1.1.2. Osinbiribil – Behobia zatia 

N-Ibaia 1 Alternatiba 

N-Ibaia 2 Alternatiba 

N-Ibaia 3 Alternatiba 

N-Behobia 1 Alternatiba 

N-Behobia 2 Alternatiba 

N-Behobia 3 Alternatiba 

1.2. Hegoaldeko saihesbidea – Hegoaldeko ingurabidea  

R1 - S1 Alternatiba 

R2 - S2 Alternatiba 

R3 - S3 Alternatiba 

R4 - S4 Alternatiba 

2. Etxebizitza garapena 

2.1. Geltoki Ingurua E-1 Alternatiba 
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E-2 Alternatiba 

3. Jarduera ekonomikoak 

3.1. Araso Iparraldearen Luzapena A-1 Alternatiba 

A-2 Alternatiba 

3.2. Olaberria ingurua O-1 Alternatiba 

O-2 Alternatiba 

Planaren Behin-behineko Onarpenerako dokumentuarekin batera doan IITan 

egindako alternatiben ingurumen azterketaren arabera, ingurumen eragin txikiena 

duten alternatibak aukeratu dira kasu guztietan. 

Behin-behineko onarpenerako HAPNaren dokumentuak baztertu egin du GI-636 

errepidearen bikoizketak Plaiaundi okupatzea zekarren proposamena, Natura 

Sareko esparruaren gainean eragin larria izango lukeelako. Azkenik hiri izaerako 

errepidea izatea, eta kamioi astunen trafikoa A-8 autopistatik bideratzea erabaki 

da. Hegoaldeko saihesbidea egiteko aukera ere baztertu egin da eta Hegoaldeko 

ingurabidea bultzatzea erabaki da; arteria perimetral moduan egituratuko da 

errepide hori, A-8 autopistari hiru bide emanda eta hartatik hiru lotura eginda (GI-

636 errepidearekin Katean, N-121 errepidearekin Behobian eta Hegoaldeko 

ingurabidearekin erdialdean). Hegoaldeko ingurabidea osatu egingo da 6.2.09 

Hegoaldeko ingurabidea esparruarekin eta 7.2.08. Matxalagain eta 8.2.05. Blaia (R-

1 alternatiba) bide sistema orokorrarekin. 

Hirigintza garapenei dagokienean, HAPNak bete egiten ditu Lurraldea Antolatzeko 

Gidalerroetan (LAG) jasotako zehaztapenak bizilekurako eta jarduera 

ekonomikoetarako lurzoru eskaintzaren muga gorenari dagokionean. Gainera, 

egungo egoera ekonomikora egokitu dira kalkuluak.  

Etxebizitzaren alorrean Geltoki inguruan dago aukera nagusia, eta eremu hori 

eraberritzea da garapen honen azken helburua. Nolanahi ere, Sustapen Ministerioak 

Irungo trenbide instalazioak birmoldatzeko egin beharreko azterketek baldintzatzen 

dute.  

Baztertu egin da Olaberria inguruaren garapena, eta alderdi hori oso positiboki 

baloratu da IETan, hiri saretik urrun egoteagatik eta bere azpiegiturak behar 

izateagatik eta zoru urbanizaezinean eragin handiak sortuko lituzkeela irizteagatik.  

Gainera, Ingurumenaren gaineko Eraginaren Txostenaren, EAELABaren 

txostenaren, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Saileko 

Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzaren txostenaren (2014ko uztailak 8) eta 

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza 

Saileko Inguru Natural eta Ingurumen Plangintzako Zuzendaritzaren txostenaren 

(2014ko uztailak 8) kontsiderazioak jasota, Irungo Hiri Antolamendurako Plan 

Nagusiaren berrikuspenaren onarpena bertan behera uzten da 1.1.10 Araso 

Iparraldearen Luzapena esparruan. Horrenbestez, bertan behera uzte horrek 

ukituriko esparruan eutsi egingo zaio 1999ko Plan Nagusian finkatutako hirigintza 

erregimenari, hirigintza erregimen berria zehazteko bultzatuko den hirigintza 

dokumentu berriaren tramitazioa eta onarpena burutzen ez diren bitartean. 
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Modu horretan saihestu egingo da, aipaturiko txosten horien arabera, garapen 

honek Aiako Harria KBE eta Jaizkibel KBE (R-21) lotzen dituen korridore 

ekologikoan izango zuen eragina. “EAEko Korridore Ekologikoen Sarea (Eusko 

Jaurlaritza, 2005)” dokumentuan jasoa dago korridore hori, eta sorturiko sare 

ekologikoaren eta hiri finkamendu eta bide azpiegituren sarearen arteko 

interakziorako eremu kritiko gisa bereizia dago dokumentu horretan. 

Gainera, jarduera ekonomikoen esparruen programazioa berrikusi da, eta 

programaziotik kendu dira 1.1.11: Oiantzabaletaren Luzapena eta 2.1.08: Zabaleta 

esparruak, eta zoru urbanizagarri sektorizatu gabe gisa sailkatu dira, eta 

horrenbestez, jarduera ekonomikoetarako lurzoru erreserba moduan eratu dira 

orain. 

Aurrerakinaren fasean eta haren ondoko eztabaidetan planteatu ziren 

proposamenei dagokienez, gestio edo kudeaketa mailako liskarrak eragoztearren, 

esparru berrien mugetatik kanpokotzat hartu dira hasiera-hasieratik eremu 

horretako baserri gehienak eta dagozkion lursailak, haien zorua urbanizaezintzat 

harturik eta egun eraikirik dagoen azalera sendotutzat jokorik. Estrategia hau 

salbuespenik gabe bideratu da oro har esparru sortu berri guztietan. 

Berrikusi ere egin da, halaber, egun jarduera ekonomikoetarako dauden eremuen 

gaitasuna eta edukiera, eta aldaketa txiki batzuk egin dira haien araudian, 

onargarri diren okupazio eta eraikuntza-baldintzen alorretan.  

Azkenik, egungo industria poligono eta industrialdeetako zoruaren erabileraren 

eraginkortasuna hobetu da, araudian bideraturiko aldaketen bitartez. 

 

 




