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0. SARRERA
Ingurumen Inpaktuari buruzko Baterako Ebaluazioa (hemendik aurrera IIBE) 183/2003
Dekretuak, uztailaren 22koak, arautzen du. Dekretu horrek Euskal Autonomia Erkidegoko
Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra garatzen du. Xedapen horrek
IIBE abiarazi du, helburu honekin: plangintza prozesuaren lehen faseetan, ingurumenari
buruzko plan eta programen eragin posibleen gaineko analisia sartzea.
Gerora, apirilaren 28ko 9/2006 Legea jarri da indarrean. Lege hori plan eta programa zehatz
batzuen ondorioen ebaluazioari buruzkoa da. Estatuko oinarrizko lege izaera du eta bat
dator aurreko legeriaren helburuekin.
183/2003 Dekretuak Ingurumen Inpaktuaren Baterako Ebaluazioaren aplikazio eremua
zehazten du. IIBE prozeduraren mende dauden planen artean, Hiri Antolamendurako Plan
Nagusiak daude.
Altzoko Udalak Hiri Antolamendurako Plan Orokorra (HAPO) Berrikusteko prozedurari ekin
zion, 2008ko urriaren 13ko udalbatzaren erabakiaren bitartez. Dokumentu hau Altzoko
HAPOaren Berrikuspena Behin betiko Onartzeko Dokumentuari dagokion IIBE azterketa da.
Hirigintza agiriaren egileak honako arkitekto hauek dira: Miren Muñagorri, Maider Romo,
Maria Jose Moreno eta Celia Lana. IIBE Ikerketa Ekolur Ingurumen Aholkularitza, SLL
enpresako honako teknikari hauek landu dute: Nerea Egiak (Ingurumen Zientzietan
lizentziatua), Eduardo Etxenikek (Delineatzailea) eta Estela Cuevasek (Administraria).
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1. PLANAREN HELBURU ESTRATEGIKOEN
ALTERNATIBEN DESKRIPZIOA
1.1.

ETA

AINTZAT

HARTUTAKO

JARDUKETA EREMUA

Altzoko udalerria Gipuzkoako Lurralde Historikoaren ekialdean dago, Oria ibaiaren
ibilbidearen erdian. 9,8 Km2–ko hedadura du eta Tolosako eta Leaburuko udalerriekin
egiten du muga iparraldean, Alegiarekin mendebaldean, Lizartzarekin ekialdean eta
Tolosarekin hegoaldean.
Jarduketa eremua Altzoko udalerria da. Hala ere, IIBEan udalerriko Hiri Antolamendurako
Plan Orokorraren eraginpeko eremu osoa hartu da kontuan.
1.2.
HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRAREN IRIZPIDEAK ETA
HELBURUAK
Gaur egun Altzon indarrean dauden Arau Subsidiarioak 2000. urtean onartu ziren behin
betiko.
Altzoko HAPOaren Berrikuspenaren helburua da Plan orokorra udalerriaren ezaugarri
sozioekonomiko eta fisikoetara egokitzea; baita hierarkian goragoko mailan dauden
planetan jasotako hirigintza erabakietara ere. Ildo horretan, indarrean dagoen udal
plangintza egokitu nahi da, garapen berriei lekua egiteko, gaur egungo arauetan
aurreikusitako garapenak agorturik daude eta.
HAPO berriak udalerria antolatzeko proposamen integral berria dakar, Altzoko Hiri
Antolamendurako Plan Orokorraren berrikuspen dokumentuaren idazketan nagusitzen diren
irizpide eta helburuei erantzute aldera. Antolamendu honek Aurrerapen Dokumentuaren
aurretik udalerriari buruz egindako diagnostiko integralean detektatutako eskariak eta
gabeziak ase nahi ditu.
Halaber, Behin Betiko Onarpenerako Dokumentuan antolamendurako aurkezten diren
proposamenetan, zenbait kasutan, hirigintzako espedientearen tramitazioan zehar
jendaurrean erakusteko aldietan jasotako iradokizunak eta proposamenak ere sartu dira, bai
ingurumen organoak emandako Aurretiazko Txostenean zein Ingurumen Inpaktuaren Behin
Betiko Txostenean ezarritako baldintzei dagokienez, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde
Antolamendurako Batzordearen txostenean dauden erabakiei dagokienez, bai bateko eta
besteko administrazioek eta erakunde sektorialek hirigintzako espedientearen tramitazioan
zehar emandako txostenei dagokienez.
Ingurumeneko Iraunkortasun Txosten (IIT) edo Ingurumen Inpaktuari buruzko Baterako
Ebaluazio (IIBE) honen edukia aztertu den Behin Betiko Onarpenerako Testuan sartutako
aldaketen arabera moldatu egin da, baita Ingurumen Inpaktuaren Aurre Txostenean (IIAT)
zein Ingurumen Inpaktuaren Behin Betiko Txostenean (IIBT) adierazitako alderdien arabera
ere.
Plan orokor berri bat idaztearen helburu nagusia hauxe da: Tolosaldeko eremu
funtzionalaren barruan eta goragoko planek bai maila globalean bai sektorialean
planteatzen dituzten ildoei jarraituz, Altzori plangintza orokorra egiteko tresna bat ematea,
egungo errealitate sozial, ekonomiko eta kulturalari eta aplikatzekoa den indarreko legediari
egokitua; eta tresna horren bidez gaitasuna izatea, ikuspegi integral batetik, Altzoko
Informe de Sostenibilidad Ambiental
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udalerriko hirigintza arazoei erantzuteko 8 urteko tarte batean, tarte horretarako
programatua izan baita.
Hala, plan orokor berriaren proposamena egiteko finkatu diren oinarrizko helburuak honako
hauek dira:
-

-

-

-

Garapen iraunkorra bultzatzen ahalegintzea, herrigunearen dimentsioa eta erabilera
zentzuz optimizatuz.
Bertako biztanle gazteak finkatzea, eta baita biztanle gehiago erakartzea ere; eta
horretarako, lurzoruaren behar bezalako eskaintza bat sortzea, betiere kokapen, prezio
eta tipologia baldintza egokietan.
Udalerriko bizi kalitatea hobetzea, biztanleen integrazioa bermatuz eta etxebizitza,
kultura, hezkuntza, hornidura eta ekipamenduak ziurtatuz.
Hasitako garapenak osatzea, hondakin guneak betetzea, dauden eraikinen
berrerabilpena aztertzea, udalerriari izaera hiritarragoa ematea. Altzori gaur egungoa
baino egitura argi eta kohesionatuagoa ematea, bizitegi erabilerak, ekipamenduak eta
espazio libreak uztartuz.

-

Udalerriaren irisgarritasun baldintzak hobetzea.

-

Helburuei, ingurumen aldetik iraunkorrak izango diren soluzioak ematea.

-

Proposatutako planteamenduak eta udalaz gaineko ikuspegitik planteatzen direnak
integratu eta koordinatzea.

Udal mailan, esku hartzea honelaxe planteatzen da:
-

-

Hiri erabileretara zuzendutako lurzoruaren kontsumoa minimizatzea, eta soilik beharbeharrezkoa den neurrira mugatzea, detektatutako premien arabera; eta eraikuntza
tipologia egokiak sustatzea, bertako baliabide naturalen erabilera optimizatuz eta
lehendik dagoenari eutsiz.
Landa lurra erabiltzeko eta bertan esku hartu eta eraikitzeko erregimena arautzen
jarraitzea, ingurune horren ezaugarriak babestuz, biodibertsitatea sustatuz eta, ahal den
neurrian, lurzoru mota horretan lehen sektoreari lotutako produkzioa bultzatuz.

-

Bide eta zerbitzu egituren ezarpena eta hobekuntza sendotzea.

-

Behar diren ekipamenduak garatzea.

-

-

-

Garapen berriak lehendik zeuden nukleo izaerako asentamenduei jarraipena emanez
antolatzea, kokapen bakoitzaren tipologien bidez eta, aldi berean, eragingo duten lurzoru
kontsumoarekin modu koherentean jokatuz.
Industriako edo hirugarren sektoreko jarduera ekonomikoen asentamendu izatera
bideratu beharreko lurzoruak zehaztea.
Altzoko plangintza eta Hiri Antolamendurako tresnak koordinatzea (Lurraldearen
Antolamendurako Artezpideak, Lurraldearen Zatiko Plana, Lurraldearen Arloko Plana
etab…).
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Behin Betiko Onarpenerako Dokumentuak hirigintzako espedientearen tramitazioan zehar
aztertutako alternatibak eta azkenean hautatu diren antolamendu proposamenak eta lehen
aipatutako helburuak jasotzen ditu.
1.3.

AINTZAT HARTUTAKO ALTERNATIBAK

Espedientea izapidetzeko hasierako faseetan, hainbat alternatiba aztertu da bizitegi,
industria eta ekipamendu erabileretarako. Alternatibok oinarri gisa erabili dira HAPOaren
Behin Betiko Onarpenerako Dokumentuan jasotako antolamendu proposamena lantzeko.
Dokumentu honetako laugarren kapituluan, honakoak aztertzen dira: kontuan hartutako
alternatibak, HAPO berriaren plangintza eredua diseinatzeko prozesuan detektatutako
ingurumen baldintzatzaileak eta, amaitzeko, azkenean hartutako soluzioaren justifikazioa.
1.4.

PROPOSATUTAKO JARDUKETA NAGUSIAK

Azterlan honekin batera doan hirigintza dokumentuak Altzoko HAPOaren Berrikuspenaren
behin betiko antolamendu proposamena jasotzen du, zeina Aurrerapen Dokumentuan
planteatutako antolamendu alternatibetan oinarritzen baita eta hirigintza espedientea
izapidetzeko geroagoko faseetan garatua baitago.
Azken dokumentu hori jendaurrean erakutsi zeneko aldian jasotako iradokizunen ondoren,
udalbatzaren lehentasunak kontuan hartuta, Aurrerapen Dokumentuan jasotako alternatiba
batzuen alde egin da, nahiz eta horietakoren bati aldaketaren bat edo beste egin zaion.
Hori guztia kontuan hartuta, Altzoko HAPOaren Berrikuspenaren jarduketa nagusien
deskripzio laburra egingo da jarraian. Jarduketon kontsulta xehatuago bat egiteko, Behin
Betiko Onarpenerako Testua osatzen duten Memoria eta Hirigintza Araudira jo behar da.
Dokumentu honek ere testu hori osatzen du.
1.4.1. BIZITEGI GARAPENAK
Proposatzen den bizitegi programa 40 etxebizitza berrik osatzen dute; horien artean 24,
babes publikoko araubidean, eta gainerako 16ak, berriz, libreak. Eraikuntza tipologiei
dagokienez, proposatutako 40 etxebizitzetatik 24, pisu blokeetan egingo dira, eta beste 16
etxebizitza familia bakarrekoak izango dira.
Bizitegi erabilera berriok hartzeko bi eremu proposatzen dira:
- 1. Sektorea: bat Altzo-Muinon egotea proposatzen da, 9.512,36 m2-ko azalerarekin;
bertan, 32 etxebizitza berri egitea proposatzen da, 8 libreak eta 24 babes publikoko
araubidean, beraz, batez besteko dentsitatea 33 etxeb/ha izango litzateke. Sektore horren
barruan, bi egikaritze unitate zehaztu dira:
–
–

U.E. 1:4.679,21 m2
U.E. 2: 4.717,15 m2.

- 2. Sektorea: Altzo-Azpi nukleoan eremu txikiago bat, 4.882,28 m2-koa, proposatzen da.
8 etxebizitza beri eraikitzea proposatzen da, denak ere araubide librekoak; beraz, batez
besteko dentsitatea 16,38 etxeb/ha izango litzateke. Sektore horrek UE 3 egikaritze unitate
berria osatzen du. 3.
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Bizitegi lurzoruaren antolamendu horrek Aurrerapenean erabakitako egitura ereduari
erantzuten dio; ondorioz, Bizitegi Lurzoru berriak 1,43 ha-ko azalera okupatzen du, eta
horrek esan nahi du gaur egun okupatuta dagoen bizitegi lurzorua %26 handituko dela.
Horrenbestez, Altzoko udal barrutian identifikatu diren bi herriguneetan proposatutako
jarduketa nagusiak honela laburbil daitezke:
- Altzo Muino: Indarrean dagoen plangintzak hasitako zeharkako zabalkundea jarraitzea
proposatzen da, eta osatzea, Beheko Kalea GI-3620 errepidearekin lotu arte.
- Altzo Azpi: Hazkunde lineal puntual bat planteatzen da, errepideari buruz paralelo, hiri
nukleo hau finkatzeko.

1.4.2. INDUSTRIA GARAPENAK
Gaur egun eremuak beterik daudela-eta, erabilera horretarako sailkaturiko lursailak,
eskaera bati erantzuteko, mugakide diren lursailetara zabaltzea proposatzen da eta, era
berean, handitze gehigarri txiki bat egitea, bigarren mailako eskaera bati erantzute aldera.
Hazkunde hori eskala txiki eta kontrolatuan planteatzen da, bertan dauden etxebizitzekin
interferentziarik ez sortzeko, eta ingurunean izan dezakeen inpaktua minimizatzeko.
Hala, Amategialdean 2.700 m2-ko sektore berri bat (S-3) egitea proposatzen da, oinplanoan
1.565 m2-ko aprobetxamenduarekin, hau da, lurzoruaren %57ko okupazioarekin.

1.4.3. EKIPAMENDUAK
-

-

-

Eskola ekipamendua: Hezkuntzako ekipamendua handitzea planteatzen da; hala, eraikin
berean haurtzaindegi erabilera eta eskola erabileraren gainerako erabilera osagarriak
bilduko lirateke: jangela, etab.
Ekipamendu sozio-kulturala: Ekipamendu sozio-kulturalen gune bat eraikitzea
planteatzen da, udalerriko beharretara egokituko den eraikin polibalente batekin.
Eraikina plazan dago, udaletxe ondoan.
Bi sektore edo jarduketa eremu proposatzen dira:
-

-

1. Sistema Orokorra: eremua Altzo Muinon dago eta 990,52 m2-ko azalera du.
Bertan, tokiko sistemen sareko zuzkidura publikoak egikaritzea proposatzen da,
gehienez ere 880 m2 okupatuz.
2. Sistema Orokorra: eremua Altzo Muinon dago eta 6.334,14 m2-ko azalera
dauka. Bertan, eraikigarritasuna gehienez ere %30 handitzeko jarduketa bat
egitea proposatzen da.

1.4.4. ESPAZIO LIBREAK
HAPOak Altzo Muinoko herrigunean dagoen espazio libre bat handitzea proposatzen du,
eta horretarako udaletxe ondoan dagoen eremu batean berdegune handi bat egitea. Hala,
mugakideak edo lotura handikoak diren espazio libreen sare bat sortuko da eta sare horrek,
planteatutako ekipamendu eta bizitegi eraikinekin batera, hiri izaera eta jarduera emango
dizkio Altzoko udalerriari.
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1.4.5. BIDE ETA GARRAIO SAREA
Probintziako bide sarea:
-

GI-3620 errepidea, Altzo-Azpiko tartean, zabaltzea proposatzen da, Gipuzkoako
Foru Aldundiak aurreikusi bezala.
Altzo-Muinora iristeko GI-3620aren ordezko bide alternatiboak egitea
proposatzen da, halako moldez non bidearen trazaduran aldapa handieneko
guneak eta ikuspen nahikorik ez daukatenak ekidingo diren.

Bide sare hiritarra:
Sare horretako jarduketak, garapen berriak ezartzeko beharrezkoak diren bide berriak
sortzean dautza.
Beheko kalea osatuko da, eta hala, Altzo Muinora iristean, GI-3620aren ordezko ibilbide bat
ezarriko da. Horrek, bideko tarterik gatazkatsuena ekiditeaz gainera, une jakinetan
udalerriaren gune neuralgikoa oinezkoentzako bihurtzea ahalbidetzen du, trafikoari itxi eta
hainbat jarduera egin ahal izateko.

1.5.
HIERARKIAN GORAGOKO MAILAN DAUDEN PLANEK BILTZEN DITUZTEN
ERABAKIEN LABURPENA
Jarraian, Altzoko HAPOaren Berrikuspeneko erabakien laburpena azaltzen da. Helburua da
hierarkian goragoko mailan dauden planetatik datozen ildo eta irizpideak aintzat hartu,
integratu eta garatzea.

IBAI ERTZEN
GAINEKO LAPA

LAA

PLANA

ALTZOKO HAPO-AREN ERABAKIAK
− Bizitegi zenbaketan, 121 etxebizitza baino gutxiago zenbatzen da, LAAetan ezarritako
dimentsioekin bat eginez.
− Araxes – Jazkugañe eta Basabeko Bailarako natur intereseko gunea biltzen da, lur
urbanizaezineko babes bereziko gune gisa, espazio horren babesa bermatze aldera.
− Bildu dira, halaber, Araxes Ibaiari dagokion Garrantzi Komunitarioko Lekua (GKL) eta
Altzoko zuhaitz bakana, zeinaren babesa eta arauketa udalaz gainekoa baita.
− Hirigintzako araudian, nekazaritza eta abeltzaintza ustiapenari loturik ez dauden etxeak
eraikitzea debekatzea aurreikusten da.
− Lurzoru urbanizaezinaren kalifikazioa bat dator Euskal Autonomia Erkidegoko
Lurraldearen Antolamendurako Artezpideek ezarritako kategoriekin.
− Baratze eta abeltzaintza ustiapenari lotutako oin berriko etxeak eraikitzeko lizentziak
arautzen dira.
− Erauzketa jardueretara zuzendutako eremua biltzen da.
− `Lurgaineko Uren Babesa´ kategoria sortzen da, non udalerria zeharkatzen duten ibai
eta errekak eta horiei dagozkien gune babestuak biltzen diren.
− HAPOak uholdeak izateko arriskua hartzen du kontuan hiri garapenerako alternatibak
baloratzeko orduan.
− Akuiferoen zaurgarritasun handiko eta oso handiko guneak mugatzen dira, LAPak
ezartzen duenari jarraiki.
− LAPean ezarritako erabakiak eta proposatutako eremu berrietarako ezarritako
atzerapenak kontuan hartzen dira.
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1.6.

− Jarduera ekonomikoei buruzko LAParekin bat eginez, 10 hektareatik beherako
industria garapen bat proposatzen da.

INPAKTUAK ERAGIN DITZAKETEN JARDUKETEN IDENTIFIKAZIOA

Ingurumenean eragin handiena izan dezaketen udalerri mailako proposamenak, balizko
alternatiba gisan planteatutakoak, honako hauek dira:
-

Bizitegi garapena okupazio berriko areetan: Egikaritzen unitateak U.E. 1, U.E. 2 eta U.E.
3.
Eremu industriala handitzea hiri areetan (3. sektorea)
Bide sistemako jarduketak (GI-3620 errepidearen trazadura zabaltzea Altzo Azpitik
igarotzean eta GI-3620 errepideari buruzko bide alternatiboak sortzea Altzo Muinotik
igarotzean, eta eremu berriei lotutako hiri bide berriak sortzea).

-

1.7.

HAPO-AREN IRAUPENA ETA EGIKARITZEKO FASEAK

Altzoko HAPOa egikaritzeko denbora tartea 8 urtekoa da, hurrengo berrikuspena edo
aldaketa egin arte indarrean egongo bada ere.

1.8.

DETEKTATUTAKO INFORMAZIO HUTSUNEAK

Altzoko HAPOaren Behin Betiko Onarpenerako Dokumentuan ez da informazio hutsunerik
detektatu; egindako proposamenek xehetasun maila onargarria dutela jo da, kontuan
hartuta HAPOak hirigintzako plangintzaren esparrua udalerriaren eskalan definitzen duela.

1.9.

PARTE HARTZE PUBLIKOA

Plan eta programa zehatz batzuek ingurumenean dituzten ondorioen ebaluazioari buruzko
9/2006 Legean, apirilaren 28koan, ezarritakoaren arabera, Altzoko Udalak, hirigintzako
prozedurari ekin baino lehenago, aurretiazko kontsulten txostena igorri zion GFAko
Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiari, eta kontsulten prozesua egiteko eskatu zion,
Ingurumen iraunkortasunaren txostenaren edo IIBEaren neurria, xehetasun maila eta
espezifikazio gradua zehazteko. Txosten hark hirigintzako dokumentuaren sintesia zeukan,
baita eragindako guneetako ingurumen alderdi nagusien laburpena ere, eta HAPO honetatik
aurreikusten diren inpaktu nagusiak oro har azaltzen zituen. Ingurumen organoak
Erreferentziako dokumentua eman zuen, 2008ko irailaren 26ko ebazpenaren bidez.
Horrez gain, Altzoko Hiri Antolamendurako Plan Orokorra Berrikusteko prozedura
udalbatzaren erabakiaren bidez abiarazi zen, 2008ko urriaren 13an.
Aurrerapen dokumentu hori, dagokion Ingurumen Iraunkortasun Txostenarekin batera,
jendaurrean erakusteko prozeduran jarri zen, 2008ko urriaren 23an GAOn egindako
argitalpenaren bidez.
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Plan Orokorraren dokumentua landu eta gero, hasieran 2009ko azaroaren 2an onartu zen.
Dokumentu hura, eta Ingurumen iraunkortasunaren Txostena, berriro ere jendaurrean
erakusteko tramitean sartu zen, 2009ko azaroaren 21ean GAOn egindako argitalpenarekin.
Ondoren, Altzoko Udalak, 2010eko uztailaren 12an egindako osoko bilkuran, Plan Orokorra
behin-behinekoz onartu zuen, eta, behin betiko onartu aurretik, derrigor izan beharreko
txostenak eskatzea erabaki zuen, lurralde antolamenduari eta ingurumen inpaktuari
dagokienez.
EAEko Lurralde Antolamendurako Batzordeak, 2010eko azaroaren 17an egindako bilkuran,
zegokion txostena eman zuen; bertan, izaera loteslearekin, Udalak berak bete beharreko
baldintzak daude, ingurune fisikoari, espazio libreei eta ekipamenduei, bizitegi
asentamenduei eta jarduera ekonomikoei buruzkoak, guztia ala guztia beste txosten bat
egin beharrik gabe.
Txosten erantsi horri Eusko Jaurlaritzako hainbat sailek emandako txostenak gehitzen
zaizkio, urei, kultur ondareari, landa garapenari eta biodibertsitate eta ingurumen
partaidetzari buruzkoak.
Ingurumen prozedurari dagokionez, gaiari buruzko indarreko legedian araututako prozedura
aplikatuz1, 2008ko irailaren 26ko datarekin, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumeneko
Zuzendaritza Nagusiak Erreferentziako dokumentua eman zuen, Plan Orokorraren
ingurumen ebaluazioa egiteko, eta ondoren, HAPOaren Aurrerapenaren edukian oinarrituta,
Ingurumen Inpaktuaren Aurre Txostena eman zuen, 2009ko martxoaren 3an.
Azkenean, 2010eko uztailaren 22an, Udalaren Oso Bilkurak onartu ostean, Altzoko Udalak
Plan Orokorraren behin-behineko onarpenerako zegokion dokumentazioa igorri zion
Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiari, Ingurumen Inpaktuari buruzko Behin Betiko
Txostena eman zezan.
Horren ondoren, 2010eko abenduaren 9ko datarekin, ingurumen inpaktuari buruzko behin
betiko txostena eman zen, eta hura aldekoa izan zen, betiere ingurumen inpaktuari buruzko
azterketaren eta hirigintzako araudi orokorraren eta partikularraren baldintza jakin batzuk
betetzen badira.
Ondoren Erreferentziako dokumentuan eta bai ingurumen organoak Aurre Txostenean bai
Behin Betiko txostenean sartutako xedapen nagusiak laburbiltzen dira, Altzoko HAPOaren
Berrikuspenaren hirigintzako espedienteari dagokionez.
1. AURREZ EGINDAKO KONTSULTEN DOKUMENTUA ETA ERREFERENTZIAKO DOKUMENTUA
EGITEA

Plan eta programa zehatz batzuek ingurumenean dituzten ondorioen ebaluazioari buruzko
9/2006 Legean, apirilaren 28koan, ezarritakoaren arabera, Altzoko Udalak, hirigintzako
prozedurari ekin baino lehenago, aurretiazko kontsulten txostena igorri zion GFAko
Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiari, eta kontsulten prozesua egiteko eskatu zion,
Ingurumen Iraunkortasunaren txostenaren edo IIBEaren neurria, xehetasun maila eta
espezifikazio gradua zehazteko. Txosten hark hirigintzako dokumentuaren sintesia zeukan,
baita eragindako guneetako ingurumen alderdi nagusien laburpena ere, eta HAPO honetatik
aurreikusten diren inpaktu nagusiak oro har azaltzen zituen.
1 3/1998ko Lege Orokorra, otsailaren 27koa, Euskal Herriko Ingurumena babesteari buruzkoa, eta
183/2003 Dekretua, uztailaren 22koa eta 9/2006 Legea, apirilaren 28koa.
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Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiak erreferentziako dokumentua argitaratu zuen
Departamentuaren webgunean, baita eragindako administrazioei eta publiko interesdunari
egindako kontsulta ere, 9/2006 Legearen 9. Artikuluaren arabera:
-

GFAko Mendi eta Landa Inguruneko Zuzendaritza
GFAko Kultura Zuzendaritza
GFAko Nekazaritza Landa Garapeneko Zuzendaritza
GFAko Mugikortasun eta Lurralde Antolaketako Departamentua
GFAko Bide Azpiegituretako Departamentuko Kudeaketa eta Plangintza Zuzendaritza
Nagusia
GFAko Obra Hidraulikoetako Zuzendaritza
IHOBE
Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zuzendaritza
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Kalitatearen Zuzendaritza
Uraren Euskal Agentzia
Eusko jaurlaritzako Biodibertsitate eta Partaidetzako Zuzendaritza
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Plangintza, Ebaluazio eta Kontrolerako Zuzendaritza
Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendurako Zuzendaritza
Eusko Jaurlaritzako Garraio Azpiegituretako Zuzendaritza
EAE Larrialdeei Aurre Egiteko Zuzendaritza
Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko Gipuzkoako Lurralde Zuzendaritza
Eguzki talde ekologista
Ekologistak Martxan Gipuzkoa talde ekologista
Arantzadi Zientzia Elkartea
Tolosako Udala
Lizartzako Udala
Leaburuko Udala
Alegiako Udala
Tolosaldea Garatzen
Tolomendi
ENBA (Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna)
EHNE (Euskal Nekazarien Batasuna)
Gipuzkoako Ur Partzuergoa

Erantzunak jasotzeko epe igaro eta gero, erakunde hauen erantzunak jaso ziren:
-

Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko Gipuzkoako Lurralde Zuzendaritza: Dokumentazioa
aztertu eta gero, ez dela desadostasunik aurkitu jakinarazi du
GFAko Mendi eta Landa Inguruneko Zuzendaritza: Honako ohartarazpen hauek eman
ditu; Gipuzkoako Lurralde Historikoan Bisoi Europarraren Kudeaketa Plana onesten duen
2004ko maiatzaren 12ko Foru Aginduaren bidez, Araxes ibaia espezie horrentzako
interes bereziko eremutzat jo da, Gipuzkoan egiten duen bide osoan. Horren ondorioz,
IIBEaren azterketan sartu beharko dira:

1. Plangintza berriak espeziearen gainean eta haren populazio dinamikaren gainean izan
ditzakeen ondorio eta eraginen azterketa, diagnostikoa eta balorazioa.
2. Bisoiak egun dituen bizilekuetan habitatak eta espezieak behar dituzten baldintzak
gordetzeko aldez aurreko neurriak.
3. Espezieak bizitzeko behar dituen baldintzak ez dauden lekuetan habitata berreskuratzeko
neurri zuzentzaileak.
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-

-

-

-

-

Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendurako Zuzendaritza: Txostena eman zuen, eta
bertan bere garaian EAEko Lurralde Antolamendurako Batzordeak egin beharreko
azterketaren oinarriak izango diren irizpideak definitzen dira.
IHOBE: Altzo udalerrian “Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak dituzten kokalekuen
inbentarioaren” barruan dauden partzelei buruz informatu du.
Dirección de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco: Remite información sobre
los riesgos de inundabilidad, riesgos sísmicos, de incendios y tecnológicos a tener en
cuenta en la redacción del PGOU de Altzo.
Erreferentziako Dokumentua eman eta gero, Eusko Jaurlaritzkao Biodibertsitaterako eta
Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritzak jakinarazi du IIBE azterketak hau egin
beharko duela:
Altzoko udalerria gaindituko duen eremu batean eraginak sortzeko aukera aztertu eta,
ondorioz, HAPOaren afekzio posiblearen eremua justifikatu.
HAPOak 2000 Natura Sarearen gainean izan ditzakeen ondorioen azterketa zehatza
egin.
Araxes Ibaiko Garrantzi Komunitarioko Lekuari eragin diezaiokeen hirigintzako jarduketa
orok urbanizazioko eta eraikigarritasuneko gutxieneko erretiroak errespetatzeko
betebeharra ezarri, ibaietako GKLak kontserbatzeko helburuen arabera.
Interes naturalistiko Eremua den “Araxes-Jauzgañe-Basabe bailara” Babes Bereziko
kategorian sartu.
Planak landarediaren eta habitaten gain duen eragina aztertu eta horri buruzko
beharrezko neurriak sartu.
Udalde enarari buruzko eragin posibleak baloratu beharko dira, eta bisoi europarra
Kudeatzeko Planean ezarritakoa bete.
Korridore Ekologikoen sarearen gaineko eagin posibleen azterketa egin, eta
baldintzatzaile gainjarri moduan sartzea gomendatzen da.
Paisaiaren gaineko inpaktua zehaztu eta proposatutako garapen berrien integrazioa
segurtatzeko neurriak ezarri.
Lurzoru Urbanizaezinaren antolamenduan maila lokalean ingurumena leheneratzeko eta
kontserbatzeko jarduketak ezarri.

Aipatu kontsultak jaso eta gero, Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiak ebazpena eman
zuen 2008ko irailaren 26an, eta, horren arabera, Altzoko Hiri Antolamendurako Plan
Orokorraren inpaktu eraginaren baterako ebaluazioa egiteko erreferentziako dokumentua
formulatu zen. Erreferentziako dokumentua atal hauetan antolatuta dago:
1.
2.
3.
4.

Aurrekariak
Egindako kontsultak
Ingurumen irizpide estrategikoak
Aldaketaren aplikazioaren eremuan eta babesteko helburuetan dauden
Ingurumen intereseko baliabideak eta espazioak
5. HAPO azterketaren edukia eta irismena
6. Informazio eta kontsulta modalitateak
7. Ingurumen inpaktuari buruzko aurre txostenaren eskaera
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2. AURRERAPEN DOKUMENTUA BIDALTZEA ETA INGURUMEN INPAKTUARI BURUZKO
AURRE TXOSTENA EGITEA

Altzoko HAPOaren Aurrerapenaren IIBE Azterketak (edo Iraunkortasunari buruzko
Txostena) Erreferentziako Dokumentuko eta kontsultei erantzuteko idatzietako oharrak
biltzen ditu.
2008ko azaroaren 7an, Udalak Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumen Zuzendaritza
Nagusiari bidali zion aurrerapen dokumentua, Ingurumen Inpaktuari buruzko Aurre
Txostena bidaltzeko eskaria eginez.
Altzoko HAPOaren Ingurumen Inpaktuari buruzko Aurre Txostena 2009ko martxoaren 3an
egin zen, honako hauek aintzat hartuz egituratua:
1. IIBE azterketan sartu beharreko informazio osagarria
2. Lurralde osorako ingurumeneko ohar orokorrak
3. Lurzoru urbanizaezinari buruzko erabakiak
4. Hiri lurzoruari eta lurzoru urbanizagarriari buruzko erabakiak
5. Komunikazio Sistema Orokorrari buruzko erabakiak
Ahalegina egin zen bai hirigintza dokumentuan bai Altzoko HAPOaren hasierako
onarpenerako dokumentuaren IIBE Azterketan Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumen
Zuzendaritza Nagusiak bidalitako Ingurumen Inpaktuari buruzko Aurre Txostenean
egindako oharrak sartzeko, gomendio horiek sartzea egokitzat jo zen kasu guztietan.

3. INGURUMEN INPAKTUARI BURUZKO BEHIN BETIKO TXOSTENA GAUZATZEA

Altzoko HAPOaren Ingurumen Inpaktuari buruzko Behin Betiko Txostena 2010eko
abenduaren 9ko ebazpen bidez gauzatu zen eta Plan Orokorraren alde agertu zen, baldin
eta txostenean adierazitako hutsuneak konpontzen badira eta honako aspektuok betetzen
badira:
1.- Ingurumen inpaktuaren baterako ebaluazioaren azterketa. Honako aspektu hauek osatu
beharko dira:
1.1. Zonakatze akustikoa: IIBTak xedatzen du IITaren C.6 atalean zehaztutako eremu
akustikoak Planean edota IITan kartografikoki adierazi behar direla.
1.2. Hornikuntzako uraren eskaera: IIBTak adierazten duenez, 105/2008 Dekretuaren 31.
artikuluan ezarritako obligazioa betez, IITak administrazio hidraulikoaren txosten bat jaso
beharko du eskaera berriei erantzuteko behar diren baliabide hidrikoei buruz eta jabari
publiko hidraulikoa babesteari buruz.
1.3. Planaren ondorioak Gainbegiratzeko Programa: IIBTak adierazten duenez, `HAPOaren
Aurre Txostenaren 1.7 azpiatalean eskatzen zenez, beharrezkotzat jotzen da Udal organo
bat ezartzea, zuzenean edo zeharka, ezarritako adierazleei jarraipena egitearen ardura
hartzeko, plana ebaluatzeko prozesuan zehar ezarritako neurri zuzentzaileak martxan jarri
diren kontrolatzeko eta neurrion eraginkortasun maila ebaluatzeko´.
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2. Planaren Araudi Orokorra eta Berezia
IIBTak adierazten duenez, IITaren 6. atalean jasotako neurri eta erabakiak ez dira egoki
sartu Planaren hirigintzako araudi orokorrean eta berezian. Era berean, IIBTan
gogorarazten denez, Aurre Txostenak xedatzen zuen planaren dokumentu arautzaileetan
erabaki eta neurri espezifiko batzuk integratu behar zirela.
Ildo horretan, IIBTak xedatzen duenez, Plan Orokorraren Hirigintzako Arau Orokorrek
berariaz jaso beharko dituzte IITko 6. ataleko neurri orokorrak.
Halaber, IIBTak adierazten duenez, `Hirigintzako Arau Berezietan eta, hala badagokio,
dagozkion planoetan, erantsiko dira Planean bereizitako eremu bakoitzerako neurri
zehatzak, zeinak IITaren 6. atalean bertan aipatzen baitira, Plan Orokorraren Ingurumen
Inpaktuari buruzko Aurre Txostenean adierazitakoarekin osatuta.
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2. BESTE PLAN EDO PROGRAMA BATZUEKIKO INTERAKZIOEN ANALISIA
Kapitulu honetan laburbiltzen dira Altzoko udal plangintzari aplikatu beharreko hiri
antolamendurako planetan ezarritako ildo eta irizpide nagusiak.
2.1.
HAPO-ARI ERAGITEN DIOTEN GOI MAILAKO PLANEN ILDO ETA IRIZPIDEEN
IDENTIFIKAZIOA
2.1.1. LURRALDEAREN ANTOLAMENDURAKO ARTEZPIDEAK
Lurraldearen Antolamendurako Artezpideak (LAA) 28/1997 Dekretuaren bidez onartu ziren.
Helburua da, batetik, jarduera ekonomiko eta sozialak lurraldean ezartzeko prozesuak
arautzea, eta bestetik, politika sektorialak formulatu eta gauzatzeko erreferentziazko
esparru bat eraikitzea.
LAAek, 20. kapituluan, Arlo Funtzionalak zehazten dituzte, lurralde eskala egokia osatzen
baitute EAE osoko eskalarako ekarritako orientazio orokorrei operatibitatea emateko planak
lantze aldera. Altzoko udalerria Tolosako Arlo Funtzionalean bilduta dago.
Jarraian, Altzoko HAPNari eragiten dioten LAAen zuzeneko zehaztapenak azaltzen dira:
Bizitegi zenbaketa udal plangintzan:
Lurraldeko Zati Planak onartu artean, LAAen agiriko 1. Eranskineko formula erabili behar da
bizitegietarako erabili beharreko lurzoru premiak zeintzuk diren kalkulatzeko. Aipatu
eranskinean ezarritako irizpideak aplikatuz ematen duen kuantifikazioa da 121 etxebizitza
berri lehenengo 8 urteetarako, EAEko Lurralde Antolamendurako Batzordearen txostenak,
uztailaren 3koak, etxebizitzen kopurua 57 dela ezarri duen arren.
Lurzoru zenbaketa jarduera ekonomikoetarako:
Jarduera Ekonomiko eta Ekipamendu Komertzialetarako Lurzoruaren Sorkuntza
Publikorako Lurralde Plan Sektorialari dagokio. Plana 2004ko abenduaren 21eko 262/04
Dekretuaren bidez onartu zen behin betiko. 2.1.6. atalean, Altzoko udalerriko
antolamendurako kontuan hartu beharreko aspektu nagusiak adierazten dira.
Gainazaleko uren tratamendua:
EAEko Kantauri Isurialdeko Ibai eta Erreka Ertzen Antolamendurako Lurraldeko Plan
Sektorialari dagokio. Plan hori abenduaren 22ko 415/1998 Dekretuaren bitartez onartu zen
behin betiko. 2.1.4. atalean, Altzoko udalerrirako LPS horren zehaztapenak banaka-banaka
aipatzen dira.
Nekazaritza eta abeltzaintza ustiapenari loturik ez dauden familia bakarreko edo bi
bizitzako etxe isolatuen erabilera:
1.

Debekatuta daude familia bakarreko nahiz bi bizitzako etxeak Lurzoru
Urbanizaezinean, salbu-eta nekazaritza eta abeltzaintza ustiapenari loturik dauden
kasuetan.
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2.

Eskaera soilik bideratuko da hirigintzan erabilera horretarako kalifikatutako eta
sailkatutako guneetara.

Erauzketa jarduerak:
Udal Plangintzan, zedarrituta egon behar dira erauzketa jarduerek eragindako guneak; baita
bestelako erabilera batzuetara bideratutakoak ere. Altzoko udal plangintzak erabilera
horretarako eremua zein den jasotzen du. Ildo horretan, ez da aurreikusten harrobia
handitzea HAPN berriak iraungo duen tartean.
Espazio naturalak:
LAAek “Interes naturalistikoa duten eremuen” zerrenda irekia zehaztu dute, balio ekologiko,
kultural eta ekonomikoak babesteko eta, hala dagokionean, eremu horietan dauden
baliabide naturalak zentzuz ustiatuko direla ziurtatzeko. Ildo horretan, Altzoko Udalerrian
“Araxes – Jakugañe eta Basabeko Bailara interes naturalistikoko eremua” dago. Eremu hori
Lurzoru Urbanizaezinaren “Babes Bereziko” kategoria barruan sartuta dago.
Espazio babestu gisan eta udalaz gaineko erregulazioarekin, Araxes ibaiaren GKLa eta
bertan dagoen zuhaitz bakana.
Ingurune fisikoaren antolamendua
Udal Plangintzarako orientazioei dagokienez, LAAek hauxe adierazten dute ingurune
fisikoaren antolamendurako:
Urbanizaezintzat jotako lurzoruetarako, Hiri Antolamendurako Plan Nagusiek LAAetan
ezarritako Antolamendu Kategorietako izen eta irizpideak erabiliko dituen kalifikazio bat
ezarriko dute:
-

Babes Berezia
Ingurumen Hobekuntza
Basoa
Nekazaritza eta abeltzaintzako gunea eta landazabala
Larre menditarrak
Gainazaleko Uren Babesa
Erabilera Zehaztugabea

Kategorizazioa, hots, kategoria batean ala bestean sartzea, eremu bakoitzaren ingurumen
balioak, kontserbazio egoera eta baso, nekazaritza edo abeltzaintza bokazioa kontuan
hartuta egiten da.
2.1.2. TOLOSALDEKO LURRALDEKO ZATI PLANA
Tolosaldeko Lurraldeko Zati Plana aurrerapen fasean dago. Jarraian, Lurralde
Antolamendurako Ereduaren taxuketaren aspektu nagusiak -Altzoko plangintzari eragiten
diotenak- laburbiltzen dira:
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BIZITEGI GARAPENAK
Altzo landako asentuen barruan sartzen da. Baditu ukaezinak diren hirigintza, arkitektura
eta ingurumen balioak eta horiek mantentzea bermatu beharra dago. Bertan, hirigunetik
aparte bizitzeko eskaintza alternatiboak ere badaude, hirigunearen ezinbesteko osagarri.
Landa eremuetako guneek biztanleen banaketa orekatuago bat bultzatzen duen lurralde
estrategian parte hartzen dute, gehien urbanizatutako eremuen ordezko alternatiba den
etxebizitza eskaintzaren bidez, dagoen populazioaren tamainari eta azpiegitura eta
errotazio mailari egokitutako dentsitate eta intentsitate txikiko hazkundeekin.
Arlo Funtzionaleko eremu trinkoetatik hurbil baitago, Lurraldeko Zati Planak Altzoko
udalerria aipatzen du besteak beste, hiriguneen ordezko habitat alternatiboaren eskaintza
garatzeko bereziki egokia delako.
Garapen industriala
Jarduera ekonomikoetarako lurzoruei dagokienez, Altzo ez dago inolako lehentasunezko
garapen nahiz estrategia eremutan sartuta.
Bide azpiegiturak
LZPak barneko zein ondoko eremuekin lotzeko errepide zerbitzuak indartzea eta hobetzea
proposatzen du, garraio publikoari dagokionez.
Arlo Funtzionaleko bide sarearen kategorizazioan, Alegi-Altzo-Txarama lotzen dituen GI3072 bidea Tokiko Irisgarritasuneko Sare Sekundarioan biltzen da eta Alegiatik Altzorako
bidea, berriz, Landaguneetarako Tokiko Sarean. Kasu biotan sareak hobetzea proposatzen
da.

Figura 1: Determinaciones del PTP de Tolosaldea para el término municipal de Altzo.
FUENTE: Plan Territorial Parcial. Avance. Área Funcional Tolosa.
Sistema General de Asentamientos: Suelos Residenciales, Industriales y Dotacionales.
Informe de Sostenibilidad Ambiental
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Lurzoru urbanizaezinaren antolamendua
LZPak LAAetan proposatutako antolamendu kategoriak biltzen ditu, “erabilera zehaztu
gabea” izan ezik; gainera basoa kategoria bitan banatzen du: “basokoa, kontserbaziokoa”
eta “basokoa, produktiboa”. Gainjarritako baldintzatzaile gisara, honako kategoria hauek
biltzen dira:
-

Natur eremu babestuak
2000 Natura Sarea
Erosio arriskua duten eremuak
Akuiferoen zaurgarritasuna

Jazkugañe – Basabe eremua Babes Bereziko kategorian sartzen da; zuhaitz bakana eta
Araxes ibaiko GKLa, berriz, gainjarritako baldintzatzaile gisan sartzen dira, Babestutako
Espazio Naturalak eta 2000 Natura Sarea azpikategorien
barruan, hurrenez hurren.

Figura 2: Determinaciones del PTP de Tolosaldea para el término
municipal de Altzo
FUENTE: Plan Territorial Parcial. Avance. Área Funcional Tolosa.
Plano 01.1.Referencias para la ordenación del medio físico.
Categorías de Ordenación del Modelo.

2.1.3. TRENBIDE SAREAREN LURRALDEKO PLAN SEKTORIALA
Euskadiko Autonomia Erkidegoan, Trenbide Sarearen Lurraldeko Plan Sektoriala (LPS)
otsailaren 27ko 41/2001 Dekretuaren bidez onartu zen behin betiko. Aipatutako Dekretuak
LPSak eragindako lurzoruari buruzko zehaztapenak biltzen ditu, baita horien iraunaldia,
Informe de Sostenibilidad Ambiental
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berrikuspena eta aldaketa, jardueren erregimen juridikoa, trenbide ondoko guneen babesa
eta guneok erabiltzeko eta bertan eraikitzeko baldintzak eta abar ere.
Trenbide sare berriak ez dio eragiten Altzoko udalerriari, zeren eta Abiadura Handiko
Trenaren trazadua Oria ibaiaren ibar ezkerretik baitoa, Alegia eta Tolosatik. Hala ere,
Sustapen Ministerioa hainbat alternatiba aztertzen ari da Ebro ibaia “Euskadiko Autonomia
Erkidegoko Trenbide Sare” berriarekin lotzeko. 1997ko martxoan “Ebroko Loturaren
Trazaduraren Alternatibei buruzko Azterketa. 1. Fasea” idatzi zen, non 6 alternatiba
azaltzen baitziren; horietan bat, Altzo Azpiko auzotik zihoana.

2.1.4. EAE-KO IBAI ETA ERREKETAKO ERTZEN ANTOLAMENDURAKO LPS-A.
KANTAURI ISURIALDEA. GIPUZKOA
1998ko abenduaren 22ko 415/98 Dekretuaren bidez onartu zen. LPSan jasotako arautegiak
zehaztapen eta atzerapen espezifikoak biltzen ditu, ingurumen eta hirigintza osagaietarako
zehaztutako kategorien arabera, eta baita arro-ibaiadarrak definitutako zatiaren
kategoriaren arabera ere.
Bestalde, Lurzoru Urbanizaezinean, “Gainazaleko Uren Babesa” kategoria LPSan
ezarritako babes banden arabera zehaztuta dago, Altzoko Udalerria zeharkatzen duten
uberka bakoitzerako.

Figura 3: PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos en Altzo.
FUENTE: Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y
Arroyos de la CAPV. Zonificación en función de la componente
urbanística.
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Figura 4: PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos en Altzo.
FUENTE: Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV.
Zonificación en función de la componente ambiental.

Gutxieneko atzerapenak:
Altzo Azpiko bizitegi garapena
Azterketa eremutik Irisoro erreka igarotzen da eta, LPSak ezartzen duenez, osagai
hidraulikoaren arabera, 0 kategoriakoa da (arroaren azalera 1 eta 10 km2 artekoa da).
Hirigintzako osagaiari dagokionez, eskuineko ibaiertza garatutako eremuetan barrena doa,
eta ezkerraldea, berriz, landa eremuko barrutietan dago. Ingurumen osagaiari dagokionez,
errekak ez dauka, zati horretan, inolako baldintzatzaile erantsirik. Eremu honetarako
ezartzen den eraikitzeko gutxieneko atzerapena 12 m-koa da, egungo uberka publikoaren
kanpo marratik abiatuta.
Txaramako industrialdea handitzea
Araxes Ibaia III kategoriari dagokio (100 eta 200 km2) Txaramako industrialdean gorako
uretatik Oria ibaira isuri arte. Hirigintza osagaiari dagokionez, ezkerraldea garatutako
eremuetatik (Gure Ametsa eraikina eta Arelan Pabiloia bitarteko zatia) eta aztertutako
eremuaren gainerakoan gara litezkeen beste eremu batzuetatik pasatzen da. Ingurumen
osagaiari dagokionez, ondo kontserbatutako landaredia daukan ertz zati bat dago
Txaramatik beherako uretan dagoen meandroan. Garapen berriak har litzaketen eremuetan,
eraikitzeko gutxieneko atzerapena 20 m-koa da eta urbanizatzekoa, berriz, 8 edo 10 m-koa,
segun-eta tarte horretako ertzetan landaredia ondo kontserbaturik dagoen ala ez. Garapen
industrialerako proposatutako gune berrian, beraz, urbanizatzeko atzerapena 10 m-koa
izango litzateke eta eraikitzekoa, berriz, 20 m-koa.
Txaraman dagoen erreka ez dago LPSan jasota, beraz, Uren Legeak arautzen du.
Aipatutako Legeak 5 m-ko bide zorra markatzen du, non ezin daitekeen eraiki; bai, ordea,
urbanizatu, beti ere zor hori errespetatzen baldin bada.
Informe de Sostenibilidad Ambiental
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Babes bandak
Altzoko Udalerritik pasatzen diren ur-ibilbide nagusiak Udalerriko mugen barruan daude.
Jarraian datorren taulan, ibilbide nagusiak azaltzen dira; bai eta uberkaren mugaketa
marrarekiko gutxieneko atzerapenak ere, izan ere, atzerapen horiek errespetatu beharra
dago “Landa eremuko ertz”-tzat jotzen den hirigintza osagaia duten zatietan. LPSak
ezarritakoari jarraiki, “atzerapen horiek lurralde naturala aldatzeko edozein esku hartzetan
aplikatu behar dira, salbu-eta nekazaritza eta basoko lanei lotutakoetan, herri lan eta
azpiegitura instalazioetan, edo ondare kulturala babesteko jardueretan, behar bezala
justifikaturik daudenean”.
Ibaia
Oria
Araxes
Arterreka
Irisoro
Gainerako
errekak

Tramifikazioa
4
3
0
0
00

Babes banda
50
50
15
15
5

2.1.5. NEKAZARITZA ETA BASOKO LURRALDEKO PLAN SEKTORIALA
LPS honen Hasierako Onarpen Agiriak (2010) Altzoko Lurzoru Urbanizaezinerako
antolamendu kategoria hauek biltzen ditu:
Mendia: suprakategoria honetan, zuhaitz, zuhaixka, sastraka edo belar espezieak dauden
landa lurrak sartzen dira, baldin eta laborantzari ez badagozkio eta parke eta lorategi
urbanoetan ez badaude. Altzoko udalerriaren zatirik handiena hartzen dute.
Mendia suprakategoriaren barruan, udalerrian dauden kategoriak `Basoa´ eta `Larre
menditarrak´ izenekoak dira. Lehenak udalerriaren zatirik handiena hartzen du eta bertan
sartzen dira zuhaitzez estalita egoteko bokazioa duten lurrak, bai bertako basoekin bai
espezie aloktonoek osatutako basoekin. Bigarrena kota garaietako soropil lau eta trinkoei
dagokie; abeltzaintzarako ondo aprobetxatzen dira, nahiz eta aprobetxamendua urte
sasoikoa izan; artzain kultura tradizionalari lotuta daude eta Laparmendiko gailur lerroan
eremu txikia hartzen dute.
Nekazaritza eta abeltzaintzakoa eta landazabalekoa: kategoria honetan askotariko
ahalmen agrologikoa duten lurzoruak biltzen dira. Altzo Muino gune ondoko lursailak `Balio
Estrategiko Handiko´ azpikategorian sartuta daude. Gune horiek, ikuspegi estrategikotik,
nekazaritza sektorerako hartzen dira kontuan, eta hala, horien mantentze eta zaintza
lehentasunezkotzat jotzen da beste erabilera batzuen kaltean.
Bestalde, `Trantsizioko landa paisaia´ azpikategorian bildutako lurrek produkzio ahalmen
txikiena duten guneak biltzen dituzte; baita soroek nahiz oihan txikiek estalitako
landazabalak ere. Halako eremuetarako, arau orokorra da Nekazaritza Eremua Erabilgarri
mantentzea eta lurzoruen ahalmen agrologikoari eustea.
Ingurumenaren hobekuntza: eremu andeatuak dira, lurzoru gutxikoak edo erosio arrasto
handia dutenak, non lehenbailehen ekosistema berrezarri eta hobetzeko lanak egin behar
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diren, baliabidea galtzen jarraitzea saihesteko. Altzoko Udalerrian, harrobiak hartzen duen
eremua sartu da.
Gainjarritako baldintzatzaile gisan, akuiferoen kutsadurarekiko urrakortasuna eta erosio
arriskua duten eremuak bildu dira.
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Figura 5: Ordenación del medio físico del término municipal de Altzo, de acuerdo al PTS Agroforestal
Fuente: Plan Territorial Sectorial Agroforestal. Documento de Aprobación Inicial. Elaboración: Ekolur
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2.1.6. JARDUERA
EKONOMIKO
ETA
EKIPAMENDU
KOMERTZIALETARAKO
LURZORUAREN SORKUNTZA PUBLIKORAKO LURRALDE PLAN SEKTORIALA.
Jarduera ekonomikoak garatzeko lehentasunezko lokalizazio ildoak aztertzen diren atalaren
barruan, Jarduera Ekonomiko eta Ekipamendu Komertzialetarako Lurzoruaren Sorkuntza
Publikoari buruzko LPSak Altzoko udalerria Jarduera Ekonomikoetarako Neurrizko Lurzoru
Hazkundeko Udalerri gisara kategorizatzea proposatu du.
Halako udalerriei buruz, LPSak ez du aurreikusten hazkunderako edo ezarpen berrietarako
operazio publiko handirik eta proposatu du, jarduera ekonomikoetarako lurzoruen gestioari
dagokionez, oinarrizko politika bat, egun dauden eremuak eta ezarpenak sendotzeko, eta
egungo urbanizazioak bukatu eta hobetzeko lehentasunezko jarduerak gauzatzeko.
Halako udalerrietan, LPSak proposatutako xedapen orokorra da hirigintza plangintzan
jarduera ekonomiko hutsetarako lurzoruaren dimentsioa, asko jota, 10 hektareakoa izatea,
betiere, natura ingurunean inpaktu esanguratsurik ez eragiteko moduko hartze ahalmena
edukiz gero.
Bestalde, udal plangintza orokorrak kontuan hartu beharko du, ekipamendu komertzial
handien lokalizazio eta dimentsionamenduari dagokienez, eta komunikazio sareekiko duen
kokapen estrategikoaren, populazioaren garrantziaren, eskuragarri duen espazioaren eta
halako zentroak hartzeko duen hirigintza egokitasunaren arabera, LPSak “C Kategoria:
gainerako udalerriak” izeneko kategorian sartu duela Altzoko udalerria. Kategoria horretan
biltzen dira ekipamendu komertzial handirik ezartzea aurreikusten ez den udalerriak; hala
ere, ekipamendu komertzial berrietarako gehienezko dimentsioak honako parametro hauei
jarraituz arautzen dira:
-

Zabalgune plataformaren gehienezko azalera garbia: 15.000m²
Sabai eraikigarriaren gehienezko azalera: 5.000 m²

2.1.7. ZARATAREN 37/2003 LEGEA
Europar Batasunak ekainaren 25eko 2002/49/CE Zuzentaraua, ingurumeneko zarataren
ebaluazio eta gestioari buruzkoa (`Ingurumeneko Zaratari buruzko Zuzentaraua´), indarrean
jartzearen ondorioz –derrigorrez estatu kideetara lekualdatu beharrekoa–, azaroaren 17ko
Zarataren 37/2003 Legea formulatu da.
Kutsadura akustikoa prebenitu eta zuzentzeari dagokionez, Legeak adierazten du “bai
lurralde plangintzak bai hirigintza plangintzak kontuan izan behar dituztela beti kalitate
akustikoari lotutako helburuak lurzoruaren edozein sailkapeni, plangintza onarpenari edo
antzeko neurriei ekiterako orduan”. Prebentziozko jarduera gisan, baita ere, Legeak
ezartzen du “salbuespenak salbu, etxebizitza, ospitale, hezkuntza edo kultura helburuetara
zuzendutako eraikinak egiteko lizentziak emateko debekua, baldin eta inmisio indizeek ez
badituzte betetzen dagozkien eremu akustikoetan aplikatu beharreko kalitate akustikoko
helburuak”.
Legeak 6. artikuluan ezartzen duenez, “Udalei dagokie lege honi lotutako gaiei buruzko
ordenantzak onartzea. Halaber, Udalek lege honen eta garapen arauen xedapenetara
egokitu beharko dituzte dauden ordenantzak”.
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2.1.8. LURZORUAREN KUTSADURA PREBENITU ETA ZUZENTZEKO LEGEA
Kutsaturik egon daitezkeen lurzoruei dagokienez, udal plangintzak kontuan izan beharko du
3/1998 Ingurumena Babesteko Lege Orokorreko 83 eta 84.2 artikuluetan eta lurzoruaren
kutsadura prebenitu eta zuzentzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legean, batez ere IV. Kapituluan,
ezarritakoa.
1/2005 Legearen 17. artikuluak adierazten du noiz den derrigorrezkoa, eta zein den jarraitu
beharreko prozedura, `Lurzoruaren Kalitateari buruzko Adierazpen´ bat egiteko. Ildo
horretan, Legeak 17. artikuluan adierazten duenez, “kutsagarria izan daitekeen jarduera edo
instalazioren bat jasandako lurzoru baten edozein kalifikazio aldaketa” dela eta, artikulu
horretako 8. atalean azaltzen den salbuespenik aplikatu ezin bazaio, lurzoru horren
kalitateari buruzko adierazpena behin betiko onartu baino lehen eskatu beharko da.
Legearen III. kapitulua lurzoruaren kalitatea ezagutu eta kontrolatzeko behar diren tresna
teknikoak zehazten ditu; eta baita tresna horiek izan beharreko edukia eta norainokoa
finkatu ere. Legearen IV. kapituluak administrazio prozedura taxutzen du Autonomia
Erkidegoko ingurumen organoak lurzoruaren kalitatea zein den adieraz dezan.

2.1.9. EKAINAREN 6KO FORU DEKRETU ARAUTZAILEA, GIPUZKOAKO ERREPIDE
ETA BIDEEI BURUZKO FORU ARAUAREN TESTU BATEGINA ONARTZEN DUENA
Gipuzkoako Errepide eta Bideei buruzko Foru Arauaren Testu Bategina ekainaren 6ko
1/2006 Foru Dekretu Arautzailearen bitartez onartu da. Foru Arau horretan, Gipuzkoako
errepide eta bideetarako babeseko zona batzuk ezartzen dira.
Aztertzen ari garen kasuan, Altzoko Udalerritik Gi-3070 eta Gi-3620 errepideak pasatzen
dira, zeinak tokiko Sare grisari eta Tokiko Sare horiari dagozkien. Tokiko Sare griseko
errepideetarako 12 m-ko gutxieneko distantzia ezartzen da; Tokiko Sare horirako, berriz, 18
m-ko gutxieneko distantzia ezartzen da.

2.1.10. GIPUZKOAKO BIZIKLETA BIDEEN LPS-A
LPSaren Behin-behineko Onarpenaren Dokumentuan Gipuzkoako Bizikleta Bideen
Oinarrizko Sare bat sortzea proposatzen du (GBBOS), zeina aurretiaz definituta dagoen
Gipuzkoako Bizikleta Bideen sarearen Planean. GBBOSak lurraldearteko izaera nabarmena
du, inguruko lurrladeekin konektatzea aurreikusten baitu; halaber, izaera egituratzailea ere
badu, Lurralde Historikoko eskualde eta eremu funtzional guztietatik igaro eta horiek
konektatzen baititu.
GBBOSaren helburua da bizikletaren erabilera hiri barruko zein hirien arteko eguneroko
garraioan integratzea, horrenbestez, motorrik gabeko mugikortasun modu hau indartzeko
eta sendotzeko. Horrez gain, bizikletaren olgeta erabilera eta natur ingurunera iristea
erraztu nahi da, bizikleta kirolaren arloan erabiltzeko dauden eremu gatazkatsuei alternatiba
bat ematearekin batera.
GBBLPS horren atal arautzailean erabileren araudi bat proposatzen da, eta udalek beraien
planeamenduak egokitzeko betebeharra ezartzen du, bizikleta bide horiek lurzoruaren
sailkapen honetan sartzeko: Bizikleta Komunikazioen Sistema Orokorra.
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Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea 378 km luze da eta Gipuzkoako hirigune
garrantzitsuenak batzen ditu. Hiri eta hiriarteko bizikleta azpiegitura multzo batek osatzen
du. Azpiegiturok Lurralde Historikoa zeharkatzen duten bederatzi ardatz nagusitan
egituratuta daude. Ibilbideak honako hauek dira:
I-1.- Donostia – Irun
I-2.- Donostia - Mutriku
I-3.- Donostia - Beasain
I-4.- Deba bailara
I-5- Urola bailara
I-6.- Bergara – Beasain
I-7.- Bidasoa bailara
I-8.- Leitzaran bailara
I-9.- Ego bailara
Donostia-Beasain ardatzaren bideak 52 km-ko luzera dauka bere ardatz nagusian eta Oria
bailara igarotzen du. Ibilbide horren zati bat, zehazki Andoain eta Ikaztegieta arteko tarteak,
Tolosako Eremu Funtzionaleko Oinarrizko Sarearen ardatz nagusia da. Gipuzkoako
bizikleta bideen oinarrizko sareak 40 km hartzen ditu eremu horren barruan, hau da, luzera
osoaren %10,6.
Gaur egun Tolosako herrigunea eta Alegiako herrigunea lotzen dituen bizikleta bide bat
dago, Oria ibaiaren ezkerraldetik doana, eta Altzoko udalerria iparraldetik zeharkatzen
duena, Altzoko herrigunearekin loturarik ez badu ere.

2.1.11. KULTURA ONDAREAREN LPS-A
Euskal Kultur Ondarearen PKSaren Aurrerapen dokumentuaren arabera, plangintzari
buruzko hainbat xedapen proposatzen dira, Zatikako Lurralde Planari eragiten diotenak eta
Udal Plangintza Orokorrari eragiten diotenak bereiziz.
Ondoren, Udal Plangintzari
dagozkion xedapenak azaltzen dira:
Plangintzak hainbat eremutan zatituko du lurraldea, araudia maila orokorrean eta/edo
berezituan aplikatu ahal izateko, Kultur Intereseko eremuak (KIE) ezarriz, eta horien mugak
bat etorriko dira ondasun higiezinen mugekin.
LPSera egokitzeko dokumentuek –Plan Orokorretakoek– beren Antolamendu Kategorien
artean eta bai Hiri Lurzoruan bai Lurzoru Urbanizagarrian, kultur intereseko lurzoru edo
areen hirigintza kalifikazio bat jasoko dute. Kalifikazio hori bat etorriko da LPSaren 2.2
epigrafeak jasotzen dituen ondasunen kategorizazio nagusiarekin, halako moldez non, hala
dagokionean, honako gune hauek desberdinduko diren:
-

EM guneak. Eraikin eta Espazio Monumentalen guneak.
CME (MME) guneak. Eraikitako Multzo Monumentalen guneak.
ZPA (UAZ) guneak. Ustezko Arkeologia guneak.
ZA guneak. Arkeologia guneak.
- ZA-1 guneak. Historiaurreko Santutegiak leizeetan.
- ZA-2 guneak: Landetxeak
- ZA-3 guneak. Bestelako aztarnategi edo leku batzuk.

Hirigintzako kalifikazio hori plangintzakoari gainjarrita egongo da, aipatutako babes
eremuetan, eta kalifikazio hori nagusitu egingo da kontraesanik egonez gero; beraz,
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antolamendutik kanpo geratuko dira bai LPSak debekatutako erabilerak bai ondasunen
babesarekin bat ez datorren edo bateraezina den plangintzako edozein erabaki.
Udal plangintza LPSra egokitzeak, gainera, honako eduki hauek jasoko ditu:
a.- Babesteko dauden ondasunak zehazki identifikatzea, hirigintzako legediak derrigortzen
duen Kultur Ondare Higiezinaren Katalogoaren bidez. Katalogoa LPSaren Zerrendari
jarraituz landuko da eta behin-behineko eta behin betiko mugaketak jasoko ditu, baita
ondasunen kategorizazioa ere oinarrizko babes mailetan, hots: Kalifikatutakoak,
Inbentariatutakoak,
Aurre-kalifikatuak,
Aurre-inbentariatutakoak,
Kalifikagarriak,
Inbentariagarriak eta Tokiko Babesekoak.
b.- Gutxienez honako eduki hauek garatuko dituen Babes Erregimena:
Lurzoruaren eta babestu beharreko elementuen erabilera erregimena.
Arkeologia jarduketetako eraikuntza egintzen erregimena.
Partzelazio erregimena.
Zuzeneko esku hartze erregimena.
Garapenerako plangintza erregimena.
c.- Guneen behin betiko mugaketak, baita inguruneenak ere; definizioa, zuzenketa eta
arauketa beharrezkoak edo komenigarriak izanez gero.
Udal plangintzako babes erregimena proportzionaltasunaren printzipioan oinarrituz landuko
da; hala, esku hartzeak ezarritako babes mailetara egokituko dira.
Udal planek espezifikoki zehaztuko dute zein area garatu ahal izango den zuzeneko
jarduketa bidez eta zein areak beharko duen plangintza berezi bidezko edo zatiko
plangintza bidezko garapena.
Planek Egikaritze edo Jarduketa Unitateak mugatu ahal izango dituzte; gainera, LPSaren
babes helburuak alde batera utzirik, plan horiek bidezko interes pribatuak zaintzeko gestio
sistemak ezarriko dituzte, halako moldez non balizko mugaketa bereziak konpentsaturik
geratuko diren, 6/1998 estatu Legean xedatutakoari jarraituz; edonola ere, egikaritze
unitateek ondasun guztiak osorik izan beharko dituzte.
Kultur ondasun indibidual baten mugaketak hartzen duen lurzoruak plangintza unitate bat
osatuko du edo oso-osorik sartuko da udal eta garapen planek ezarritakoetan, babesa alde
batera utzirik.

2.1.12. BESTE LURRALDE PLAN SEKTORIAL BATZUK
2.1.12.1.

EAE.KO HEZEGUNEEN LPS-A

160/04 Dekretuak, uztailaren 27koak, behin betiko onartu zuen, eta ez du berariazko
erreferentziarik egiten Altzoko udalerrian kokatutako inolako eremuri.
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2.1.12.2.

GIPUZKOAKO HONDAKIN AZPIEGITUREN LPS-A (AURRERAPENA)

Hasierako dokumentua 2008ko urriaren 13ko foru aginduan onartu zen, eta ez du Altzoko
udalerrian hondakinen azpiegiturak ezartzeko inolako proiekturik ezartzen.
2.1.12.3.
ETXEBIZITZA PUBLIKOA SUSTATZEKO LURZORUAREN LURRALDE
PLAN SEKTORIALA
Dokumentua aurrerapen fasean dago, eta ez du proposamenik jasotzen Altzoko
udalerriaren udal plangintza dimentsionatzeko, izaera erdi hiritarra eta landa eremukoa
duen udalerri gisa sailkatzen baitu.
2.2.

INGURUMEN XEDE ETA KONPROMISOEN IDENTIFIKAZIOA

2002. urtean onartu zen Euskadiko Garapen Iraunkorreko Estrategiak (2002-2020),
Bigarren Ingurumen Esparru Programarekin batera (2007-2010), bost Ingurumen Helburu
ezartzen ditu, 2020rako bete beharrekoak, EAE mailan:
HELMUGA: Aire, ur eta lurzoru garbiak eta osasungarriak izan ditzagun bermatzea
2. HELMUGA: Natur baliabideen eta hondakinen kudeaketa arduratsua
3. HELMUGA: Natura eta biodibertsitatea babestea: sustatu beharreko balio berezia
4. HELMUGA: Lurraldeko oreka eta mugikortasuna: ikuspegi komuna
5. HELMUGA: Klima aldaketaren eragina mugatzea
Hirigintzako plangintzarekin harremanik handiena duen helmuga laugarrena da, “Lurraldeko
oreka eta mugikortasuna”. Helmuga horren barruan, Bigarren Esparru Programan
planteatzen diren helburuak honako hauek dira:
-

-

8. Helburu Estrategikoa: Mugikortasuna kudeatzeko eredu berri batera bideratzea:
bere eginkizuna da “pertsonen mugikortasun eskaerari erantzuteko, oinez, bizikletaz
eta garraio kolektiboan ibiltzea”, eta, 2merkantzien garraioan, berriz, itsaso eta
trenbide bidezko garraioa sustatzea, errepide bidezkoa murrizteko xedearekin”.
9. Helburu estrategikoa: Lurraldea modu orekatuan erabiltzea lortzea: bere
eginkizuna da “lurraldean eragiten duten sektoreen plangintza bateratua eta
koherentea egitea, lurraldeko artifizializazio eta zatiketa arazoak konpontzeko”.

Horrekin batera, HAPOaren berrikuspenak hirigintzako hainbat jarduketa izango ditu, goian
aipatutako 1., 2. Eta 5. Ingurumeneko helmugak kontuan hartuko dituztenak:
-

-

1. Helmuga: Aire, ur eta lurzoru garbiak eta osasungarriak izan ditzagun bermatzea.
Lurralde osoan airearen kalitatea hobetzea, pertsonen osasunean eta bizitza
kalitatean duen eragin bereziagatik, hiriguneei arreta berezia eskainiz. Helmuga
horren barruan 3. helburu estrategikoa bereziki garrantzitsua da, “”lurzorua eta
kutsatzea eta kutsatutako garbitzea”.
2. Helmuga: Natur baliabideen eta hondakinen kudeaketa arduratsua. Hondakinen
sorrera murriztea eta horien kudeaketa hobetzea, tratatu gabeko hondakinen
isurketa maila 0 izan arte.
5. helmuga: Klima aldaketaren eragina mugatzea. Berotegi Efektuko Gasen
emisioak mugatzea, geure trantsizioa eginez karbonoan baxua izango den
ekonomia baterantz.
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2.3.

AZTERKETA EREMUAN ERAGINA DUTEN BESTE PLAN BATZUK

2.3.1. LIC ES2120012- ARAXES IBAIA
2004ko abenduaren 7an, Europar Batzordeak, Kontseiluaren 92/43/CEE Direktibarekin bat
eginda, Erabaki bat onartu zuen, zeinaren arabera eskualde biogeografiko atlantikoko
Garrantzi Komunitarioko Lekuen behin-behineko zerrenda onartzen den. Zerrenda horretan
Araxes Ibaia agertzen da, ES2120012 kodearekin. Bere azalera 64 ha da, eta oso-osorik
Gipuzkoako Lurralde Historikoan kokatuta dago. Ataleko kontsultara jo behar da bertan
dauden espezi eta habitaten xehetasun gehiago eskuratzeko; horiek dira Garrantzi
Komunitarioko Leku gisa aldarrikatzeko oinarria.
2.3.2. TOKIKO AGENDA 21
Altzoko udala, Tolosaldeko beste hainbat udalerrirekin batera, 2006an Udaltalde 21 eratu
zuen, Bozue izenekoa: bertako kideak Abaltzisketa, Altzo, Amezketa, Baliarrain, Ikaztegieta
eta Orendain udalerriak dira, eta helburua da Tokiko Agenda 21 ezartzeko prozesuari
ekitea, udalerri bakoitzaren Tokiko Agenda 21aren lanketa koordinatuz eta informazioa
trukatuz.
2007ko azaroan diagnostikoa eta tokiko ekintza plana onartu ziren behin betiko. Tokiko
Ekintza Plan horren ildo estrategikoak honako hauek dira:
LERRO ESTRATEGIKOA
L.E. 1: Udalerrian etxebizitza,
oinarrizko zerbitzuak eta
bizitza kalitatea bermatu
L.E. 2: Herritarren
mugikortasun beharrak
iraunkortasun irizpideekin ase
L.E. 3: Ur/hondakin/energia
zerbitzuak hobetu
L.E. 4: Udalerriko
ekonomiaren sustapena eta
dibertsifikazio lortu
L.E. 5: Baserri bizitza
mantendu eta suspertu,
naturaren, paisaiaren, ondare
kulturalaren eta herri
nortasunaren mantenuan
duen garrantziarekin uztartuz
L.E. 6: Natur baliabideak eta
ondarea zaindu
L.E. 7: Udalerriko jarduera
ekonomikoen ingurumen
eragina murriztu
L.E. 8: Udalerriko hirigintzaren
plangintza eta araudia
iraunkortasun irizpideekin
garatu
L.E. 9: Udal kudeaketa hobetu
eta herri kohesioa sustatu
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Altzoko HAPO honek egindako antolamenduaren helburuak 8. Lerro Estrategikoaren
barruan sartzen dira. Udal barrutian garatzen diren eraikuntza eta urbanizazio jarduketak
antolatzeko hirigintzako antolamenduaren dokumentua den heinean, iraunkortasuneko
irizpideen arabera idatzi izanak garapena dakar hirigintzako plangintza iraunkortasun
baldintza horien arabera planifikatzeari dagokionez.
Hala ea guztiz ere, HAPOaren irismena ez da soilik hirigintzari buruzkoa, mugikortasunean,
ekonomian, zerbitzuetan eta beste hainbat arlotan ere eragiten baitu. Horrekin, HAPOak,
zuzenean edo zeharka, Altzoko Tokiko Ekintza Planean proposatutako zenbait helburu eta
programa gauzatzen lagunduko du.
2.3.3. KONTUAN HARTUTAKO BESTE PLAN BATZUK
Azkenik, Altzoko HAPOa idazteko kontuan hartu diren udalaz gaindiko beste plan,
programa edo agiri batzuk ere aipa daitezke, horien xedapenak kontuan hartu diren
heinean:
-

EAEko Uholdeak Prebenitzeko Plan Integrala eta ondoren egindako berrikuspenak
EAEko 1994-2030 Baso Plana
EAEko Korridore Ekologikoen Sarea
EAEko Paisaia Berezien eta Aparten Katalogoaren Aurreproiektua
Klima Aldaketaren aurka Borrokatzeko Euskal Plana (2008-2012)
Gipuzkoan Ura erabiltzeko artezpideak
Bisoi Europarra Kudeazeko Plana
2010 Euskadiko Energia Estrategia
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3. PLANAK ERAGINDAKO EREMUAREN
INGURUMEN BALORAZIOA
3.1.

ANALISIA,

DIAGNOSTIKOA

ETA

IKERKETA EREMUA

Altzoko Hiri Antolamendurako Plan orokorrak eragindako eremua udalerriaren eremuari
dagokio.
3.2.

KOKAPENA

Altzoko udalerria Gipuzkoako Lurralde Historiko barruan dago. Udalerriak 9,8 Km2-ko
hedadura du, Oria ibaiaren ibilbidearen erdialdean dago, Lurralde Historikoaren ekialdean.
Iparraldetik, Tolosa eta Leaburu udalerriekin egiten du muga; mendebaldetik, Alegiarekin;
ekialdetik Lizartzarekin eta hegoaldetik Tolosarekin.
Hirigunea udalerriaren iparmendebaldean dago, itsasoaren mailatik 218 metrora.
Hirigunearen (plaza) UTM koordenatuak honako hauek dira (ED 50 proiekzio sistema):
X: 574701
Y: 4772505
Ikerketa eremuaren kokapena 3.1. Planoa. Kokapena izenekoan kontsulta daiteke.
3.3.

KLIMA

Altzoko udalerriak itsasaldeko klima du eta urte osoan zehar prezipitazio ugari izaten da.
Urteko batez besteko prezipitazioak 1600 eta 1700 mm inguruan ibiltzen dira eta udazkennegu sasoia izaten da garairik euritsuena. Tenperaturan ez da izaten gorabehera handirik
eta urteko batez bestekoa 12,5ºC inguruan ibiltzen da.
3.4.

OROGRAFIA ETA MALDAK

Altzoko udalerria Oria, Amezketa eta Araxes ibarren artean kokatuta dago. Kotarik garaiena
801 metro ingurura dago eta Otsabio mendiaren gailurrari dagokio. Kotarik baxuenak Oria
eta Araxes ibai inguruetan daude, 100 metrora gerturatzen diren alturetan. Lehenago aipatu
dugun legez, Altzo Muinoko hirigunea 217 metroko alturan dago. Udalerrian malda gogorrak
dira nagusi, %50etik gorakoak, batez ere udalerriaren ekialdean daudenak, Otsabio
mendiaren magaletan, non %50etik gorako maldak dauden. Altzo Muinoko nukleoan,
maldak %0 eta %10 bitartekoak dira, eta magaletan, berriz, %10-20ra igotzen dira. Maldarik
leunenak, %0-5 bitartekoak, Araxeseko ibarrean, Amategialde parean, Oria ibaiaren
ibarrean, Zanpreauko transformadore inguruan, Altzo Muino, Txaparralde eta Bekosagasti
inguruan daude.
Jarraian erantsitako irudia udalerriko maldei buruzkoa da eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren
web orrian eskuragarri dagoen Lidar kartografiatik abiatuta landu da.
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6. irudia: Altzo udalerriko malden mapa.
Iturria: LIDAR (GFA). Lanketa: EKOLUR.
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3.5.

EZAUGARRI GEOLOGIKOAK

Altzoko udalerria Euskal-Kantauri mendilerroan dago, Euskal Arku barruan eta Bilboko
antiklinorioaren egitura multzoan. Egitura multzo horretan, Oiz eta Donostiako unitateen
barruan dago.
Ikerketa eremua honako gai litologiko hauek osatzen dute:
-

Tuparri-kareharrien eta kareharrien alternantzia
Kareharriak
Detritiko alternatzaileak
Tuparriak
Ofitak
Detritu harkaitzak

Udalerriaren zatirik handiena kareharriek osatzen dute eta Altzo Azpiko gunea eta
Txaramako Industrialdea hartzen dituzte. Nabarmendu beharra dago Amaya Harrobikoa
kareharri ustiapena dela eta karea ekoizteko balastroa ematen duela. Kareharriak Behe
Kretazeoko Urgondar Konplexuari dagozkio eta pitzadura bidezko iragazkortasun ertaina
daukate.
Altzo Muino eta Bekosagastiko guneak, non jendea bizi baita, ofiten gainean daude eta Goi
Triasikoari dagozkio, fazies keuper, eta iragazgaitzak dira. Aizpea baserri ingurua, ordea,
pitzadura bidezko iragazkortasun txikia duten tuparri hareatsuen gainean dago.
Eraikitzeko baldintzak, oro har, aldekoak dira Altzo Muinon, Txaparren, Intxaustin eta
Zuaznabar aldean, nahiz eta badauden erosio guneak eta mendi hegal ezegonkorrak.
Erosio guneak 3.12 “Prozesuak eta balizko arriskuak” puntuan jaso dira. Altzo Azpin
eraikitzeko baldintzak onargarriak dira, eta oso aurkakoak Amategialdean, uholde, istiltze,
sostengu ahalmen eta asentu arazoak direla eta. Egileor auzoan baldintzak aurkakoak dira,
aldapa gogorrak (<%30) eta zimurtasun nabarmena direla eta.
Interes geologikoa duten eremuak
Araxesko ibarra 2 balioko interes geologikoa duen eremua da. “V” itxurako ibarra da, Araxes
ibaia kareharri masibo birkristalduetan eta Goi Kretazeoko tuparrietan barruraino sartua
baitago.
Jarraian, udalerriko gai litologikoak eta Araxesko ibarraren kokapena azaltzen dituen irudi
bat dugu.
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7. irudia: Altzo udalerriko litologia eta interes geologikoko guneak.
Iturria: GESPLAN (Eusko Jaurlaritza). Lanketa: EKOLUR.
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3.6.

HIDROLOGIA

3.6.1. GAINAZALEKO URAK
Ikerketa eremua Oria arroan kokatua dago, ibai horren ibilbide erdialdean. Oriako Unitate
Hidrologikoari eta Araxes, Amezketa, Oria eta Bedaio azpiarroko bi eremu txikiri dagokie.
Udalerriaren zatirik handienak, udalerriaren hegoaldeko erdialdean dagoenak, Arterrekako
azpiarroa osatzen du. Udalerriaren iparraldeko erdialdea, berriz, Amezketa, Oria eta Araxes
azpiarroetan banaturik dago.
Udalerritik pasatzen diren ibai eta erreka nagusiak hauek dira: Oria, Araxes, Arterreka e
Irisoro. Bestalde, badira tamaina txikiagoko erreka ugari udalerrian: Arterreka, Iriso, Ollaun,
Iturralde, Sasinalde, Intxauso, Urbeota, Etxeluze, Año, Uarbe, Errekazarreta, Landartegi
etab. Erreka horiek Arexes eta Oriara isurtzen dira, zuzenean edo zeharka.

8. irudia: Azpiarro eta erreka nagusiak.
Iturria: Ur Agentzia – Agencia Vasca del Agua. Lanketa: Ekolur

Mugapen Hidrografikoak
Uraren Zuzentarau Markoa (UZM) ezartzeari buruzko txostenetan jasotzen denaren
arabera, Oriako Unitate Hidrologikoaren barruan, Altzoko udalerriaren eremua Ipar
Ibarretako III. Mugapean sartuta dago eta bertako erakunde eskuduna Iparraldeko
Konfederazio Hidrografikoa da, Ingurumen Ministerioaren mende dagoena.
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Ur Masak: presioak, inpaktuak eta arriskuak
“EAEko Mugapen Hidrografikoen Ezaugarritzea” izeneko lanean, ur masak mugatu eta
tipifikatzeko lehen proposamen bat egiten da; eta badago presioen eta presio bakoitzaren
inpaktuen gaineko analisi bat ere. Ikerketa eremuari dagokionez, emaitza nagusiak hauek
dira:
-

Ikerketa eremuan bi ur masa zehazten dira: Oria-C (ES013R028010) ur masa eta
Araxes-A (ES013R023010) ur masa. Horien ezaugarri nagusiak jarraian datorren
taulan laburtuta daude:

Ur
Masaren Mugapea
Identifikazioa
Oria-C
Iparra III
Araxes-A
Iparra III
-

Mota Presio maila Inpaktua
globala
Ibaia Altua
Litekeena
Ibaia Ertaina
Frogatua

UZM helburuak ez
betetzeko arriskua
Ertaina
Altua

Oria-C ur masaren arriskua ekar dezaketen presio nagusiak isurketak, erretrakzioak
eta aldaketa morfologikoak dira; Araxesek, berriz, isurketen ondoriozko presioak
ditu.

Uren kalitatea
Euskal Autonomia Erkidegoko ibaien egoera ekologikoari jarraipena egiteko Sareak badu
laginketa estazio bat Araxes ibaian: OAR-226 (UTM X 574969, Y 4775385). Oriari
dagokionez, ez dago estaziorik ikerketa eremuan sartzen denik, baina badaude gune bi,
bata errekan gora eta bestea errekan behera, informazioa ematen dutenak: Legorretako O262 (UTM X 569075, Y 4770375), eta Irurako O-424 (UTM X 575580, Y 4779970) estazioak
dira, hurrenez hurren. Laginketa estazio biok emandako emaitzak hauek dira.
Ibaia
Araxes
Oria
Oria

Estazioa
OAR-226 (Tolosa)
O-262 (Legorreta)
O-424 (Irura)

Egoera ekologikoa (2006. urtea)
Eskasa
Onargarria
Txarra

Agiria honako esteka honetan kontsulta daiteke:
http://www.uragentzia.euskadi.net/u810003/es/contenidos/informe_estudio/red_rios/es_red_agua/2006.html

3.6.2. LURPEKO URAK
“Euskal Herriko Barne Ibarren Mugapena, UZMaren 5 eta 6. artikuluei buruz” (Eusko
Jaurlaritza 2004) delako txostenaren arabera, jarduketa eremua lurpeko bi ur masaren
gainean kokatzen da: udalerriaren zatirik handiena Tolosa (ES013S000003) ur masaren
gainean kokatua dago, eta ur masa hori 1 gradukoa da. Udalerriaren hegoaldeko zona txiki
bat, berriz, Arama (ES013S000011) ur masaren gainean dago eta ur masa hori 2 gradukoa
da.
1 graduko lurpeko ur masak interes hidrogeologiko handiena duten ur masak dira, eta
horietan iragazkortasun handia duten formazioak dira nagusi.
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Bestalde, 2 graduko lurpeko ur masak iragazkortasun txikiko guneak dira, interes
hidrogeologiko txikikoak; halakoetan, lokalki akuifero txikiak egon daitezke.
3.6.3. EREMU BABESTUAK
Ur hartuneak
Gainazaleko ur bilketak egiteko Eremu Babestuen Erregistroak (UZMaren 5 eta 6. artikuluei
buruzko txostena, Euskal Herriko Barne Ibarrak) giza kontsumorako bederatzi ur hartune
identifikatzen ditu ikerketa eremuan. Honako hartuneak dira:

Hartunea
Anaundi
Izaguirre 1 Bekoa
Izaguirre 1 Goikoa
Izaguirre 2
Urberota Bekoa
Urberota Goikoa 1
Urberota Goikoa 2
Arterreka 1
Arterreka 2

Kokapena: UTM koordenatuak
X
Y
575759
4773256
575670
4773133
575754
4773049
575729
4772925
574994
4772701
575193
4772416
575134
4772522
575989
4771224
575943
4771235

Emaria (l/s)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,45
0,45
0,45
4,53
4,53

Habitatak edo espezieak babesteko eremuak
Altzoko udalerrian barneratzen den Araxes ibaiaren zatia, Araxes Ibaiko GKLa osatzeaz
gainera, Arrainen Bizitza Babesteko Eremua da, barboaren familiako arrainak babestekoa,
zehazki:
Eremua
Araxes

Ur masaren
Ur masa
kodea
Nafarroarekiko mugatik Barboaren ES013R023010 Araxes-A
Oriako ur-bateratzera familia
arte
Mugapena

Zatia

Mugapea
Iparra

78/659/CEE Zuzentarauaren markoan izendatutako eremuak dira. Zuzentaraua, arrainak
bizitzeko babesa behar duten ur kontinentalen kalitateari buruzkoa da. Helburua da arrainak
bizi diren edo bizi litezkeen ur kontinentalen kalitatea babestea, batez ere uren gestiorako
desiragarri diren espezieko arrainak bizi daitezen.
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9. irudia: Altzoko udalerriko gune babestuak eta hornidura sistema.
Iturria: Ur Agentzia / Agencia Vasca del Agua. Lanketa: Ekolur
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3.6.4. Urek gainezka egiteko arriskua
Badira ikerketa eremuari dagozkion datuak, Oria ibaiak gainezka egiteko dagoen arriskuari
buruzkoak. Eusko Jaurlaritzari atxikitako Euskal Ur Agentziaren uholde aukerei buruzko
mapen arabera, Altzo Azpiko Iberdrolaren elektrizitate estazioa 500 urteko uholde orbanean
dago. Agiri honen 3.12 puntuan, “prozesuen eta arriskuen analisia” izenekoan, urek gainezka
egiteko dagoen arriskua deskribatzen da birgertatze aldiak kontuan hartuta.
3.7.

LURZORUAK ETA KLASE AGROLOGIKOAK
Basoko lurzorutzat jotzen dira
lurrok, erliebe irregular eta
malkartsukoak,
%30etik
gorako
maldekin,
non
erosioak bizi-bizi jarduten
duen, eboluzioa ekidinez.
Basoko lurzorutzat jotzen dira
lurrok, erliebe irregular eta
malkartsukoak,
%30etik
gorako
maldekin,
non
erosioak bizi-bizi jarduten
duen, eboluzioa ekidinez.

Altzo Muinoko eremuan eta
bertako magaletan VI. klaseko
lurzoruak dira nagusi: horiek
ere lur mugatuak dira, ez dute
laborantzarako balio, ahalmen
produktiboa galtzeko arrisku
larria
dute-eta,
oso
malkartsuak
baitira,
sakontasun
erabilgarri
urrikoak baitira eta profilaren
luzeran oso harritsuak baitira;
hala, lur horien erabilera
landaredi iraunkorrari eustera
mugatzen da, belarki nahiz
zur landaredia izan. Halako
lurzoruekin batera, badira
beste batzuk IV. klasean
sailkaturik daudenak, hau
Figura 10: Clases agrológicas en el término municipal de Altzo.
da, muino bizkar leunetako
Fuente: Mapa de Clases Agrológicas de Gipuzkoa. DFG
eta %20tik beherako malda
duten mendi hegaletako lurrak, landu daitezkeen lursailen mugan, esaterako, Altzo Muinoko
herrigune inguruan.
Azkenik, eta neurri txikiagoan, eremuan badaude VIII. klaseko lurzoruak ere, Otsabio
gailurrean eta hegaletan, eta baita Oria ertzean ere; eta badaude III. klaseko lurzoruak
hainbat puntutan Oria eta Araxes ertzean: VIII. klaseko lurzoruak balio agronomiko oso
eskaseko edo balio gabeko eremuak dira, eta ematen zaien erabilera kontserbazioa, paisaia
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eta abarri lotua detc. Bestalde, III. klaseko lurrak alubioi estuetan eta metaketazko malda
txikiko hegaletan daude eta sistematikoki landu daitezke, mugekin bada ere.
Nekazaritza eta basozaintzari buruzko LPSan, nekazaritza, abeltzaintza eta landazabaleko
kategorian, balio estrategiko handiko zonatzat proposatu dira Altzo – Muino gune ondoko
lurrak. Gune horiek, ikuspegi estrategikotik, nekazaritza sektorerako hartzen dira kontuan, eta
hala, horien mantentze eta zaintza lehentasunezkotzat jotzen da beste erabilera batzuen
kaltean. 2.1.5. puntuan, Nekazaritza eta Basozaintzari buruzko LAPean proposatutako
antolamenduaren irudi adierazgarri bat erantsi da.
3.8.

LANDAREDIA ETA LURZORUAREN ERABILERAK

3.8.1. LANDAREDIA POTENTZIALA
Altzoko landaredi potentziala honako unitate hauek osatuko lukete:
−

Pagadi azidofiloa eta pagadi kaltzikola edo eutrofoa: unitate horiek udalerriko zona
garaienetan garatuko lirateke, Otsabioko gailurretik hurbil.

−

Quercus robur harizti azidofiloa eta harizti-baso misto atlantikoa: udalerriaren zatirik
handiena landaredi unitate honek hartuko luke.

−

Artadi kantauriarra: potentzialki Otsabioko hegoaldean garatuko litzatekeen unitatea
da, oraingo harrobiaren inguruetan.

−

Haltzadi kantauriarra: unitate hori Oria eta Araxes ibaien ertzetan garatuko litzateke
batez ere.

3.8.2. GAUR EGUNGO LANDAREDIA
Altzoko udalerriko landaredian, eremu basotuak nabarmentzen dira, horien hedadurak
eremuaren %70 hartzen baitu. Eremu horren %53 formazio naturalei dagokie, eta gainerako
%47 sail landatuei, hala hostozabalei (%4) nola koniferoei (%96).
Altzoko udalerriko landaredi unitate nagusiak hauek dira:
-

Artadia
Pagadia
Hariztia
Haltzadi kantauriarra
Hostozabal gazteak eta bertako espezieetako heskaiak
Txilardi-otadi-iratzedia
Belardiak eta labore lurrak
Harkaizti eta amildegiei lotutako landaredia
Berroihaneztatzeak
Azpiegitura eta lurzoru urbanizatuak

Altzoko gaur egungo landaredia eta lurzoruaren erabilerak 3.8.2. Planoa. Landaredia eta
lurraren erabilerak izenekoan adierazi dira.
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Artadia
Artea (Quercus ilex) nagusi duen landaredi unitatea da. Altzon gutxi-asko jarraia den orban
handi baten itxuran agertzen da, harrobi inguruan: gutxi gorabehera 50 hektarea inguruko
eremua hartzen du, hau da, udalerriaren azaleraren %5. Artearen eremuan harizti-erkamezti
kaltzikola sartzen da, non erkametza (Quercus faginea) nagusitzen den eta artadiarekin
batera azaltzen den.
Artadi kantauriar kaltzikola ohiko baso mediterraneoa dugu. Kantauri itsasoko ertzean malda
gogorreko kareharrizko mendi-hegal eguzkitsuetan eta isurketa edo drainatze erraza dela-eta
lehorrak diren lurzoruetan kantonatzen da. Interes Komunitarioa duen “9340: Quercus ilex eta
Quercus rotundifolia Artadiak” habitataren barruan dago.
Pagadiak
Pagadietan, pagoa (Fagus sylvatica) da nagusi, estai menditarrean ohikoa. Udalerrian bi
pagadi mota aurki daiteke: pagadi azidofiloak (%60) eta pagadi basofilo edo kaltzikolak,
eremu txikiagoa hartzen dutenak. Guztira 163 hektarea inguru hartzen dute, hau da,
udalerriko eremuaren %16.
Pagadi azidofiloak Interes Komunitarioa duen “9120: Pagadi azidofilo atlantikoak Ilex eta
batzuetan Taxus (Quercion robori- petraeae ou Ilici) oihanpeekin” Habitataren barruan daude.
Quercus robur harizti azidofiloa eta harizti-baso misto atlantikoa
Unitate honen barruan Quercus robur harizti azidofiloa eta harizti-baso atlantikoa biltzen dira.
Haritz kanduduna (Quercus robur) nagusi den basoak dira. Harizti-baso mistoetan, espezie
honekin batera bestelako zuhaitz espezie egon ohi da, hala nola hurritzak (Corylus avellana),
gaztainondoak (Castanea sativa), gereziondoak (Prunus avium), ezkiak (Tilia sp.). Batez ere
mendi hegaletako lurzoru azidoetan egoten diren harizti azidofiloei dagokienez, zuhaitz
geruzan haritza dugu nagusi. Hariztien eremua baldintza naturaletan izango litzatekeena
baino txikiagoa da; dena den, kontuan hartzeko moduko hedadura dauka udalerri barruan:
gutxi gorabehera 125 hektarea, alegia, eremu osoaren %12.
Udalerrian badaude beste hostozabal orban batzuk, hala nola urkidiak. Otsabio mendiko
magaletan urkidi bat identifikatu da, 3 hektarea ingurukoa.
Haltzadi kantauriarra
Ur ibilbideetako ertzetan garatzen den landaredi unitatea da. Espezie nagusia haltza (Alnus
glutinosa) da eta bestelako espezie batzuk izaten ditu ondoan, hala nola lizarra (Fraxinus
excelsior), hurritza (Corylus avellana), platanoa (Platanus hispanica), edo sahatsak (Salix
sp.). Udalerrian, haltzadiek 10 hektarea inguruko eremua hartzen dute. Orbanik zabalenak
Oria eta Araxes ertzean garatzen dira, baina badira orban txikiagoak Arterreka eta beste
erreka batzuetan. Nabarmentzeko modukoa da Irisoro erreka ertzean garatzen den haltzadilizardia.
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Landaredi unitate honek Lehentasunezko Interes Komunitarioa duen “91E0: Alnus glutinosa
eta Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) baso alubialak” Habitata
osatzen du eta zati bat Araxes ibaiko GKL barruan dago.
Hostozabal gazteak eta bertako espezieetako heskaiak
Hostozabal gazteek osaturiko baso mistoen 15 orban identifikatu dira, guztira 20,8 hektareako
eremua hartzen dutenak. Kategoria honetan sartu dira, baita ere, bertako espezieetako heskai
ertzak.
Txilardi-otadi-iratzedia
Txilardi-otadi-iratzedi atlantikoak biltzen dituen landaredi taldeen artean, nagusi dira txilarrak
(Erica sp.), oteak , eta iratze arruntak (Pteridium aquilinum), denak ere askotariko
proportzioetan. Txilardi-otadi-iratzediak, guztira, 20 hektareako eremua hartzen du Altzon.
Iratze arruntak erraz osatzen ditu populazio monoespezifikoak, aztergai dugun kasuan,
esaterako (6 hektareako eremua hartzen du). Altzon bi txilardi mota dago, bata da Txilardi
atlantikoa, non Ulex sp.- a den nagusi (gutxi gorabehera 11 hektrarea) eta Txilardi kaltzikola
genistekin (2 hektarea inguru). Horietako bakoitza Interes Komunitarioa duen Habitat banatan
sartuta dago, hurrenez hurren:
-

“4030: Europar txilardi lehorrak”
“4090: Txilardi oromediterraneo endemikoak elorri triskarekin”

Belardiak eta labore lurrak
Belardiak eta larreak (sega belardiak eta abereak larreratzekoak) udalerriaren zati handi
batean hedatzen dira. Sega belardiek 172 hektarea inguru hartzen dute, hau da, udalerriak
hartzen duen eremuaren %17. Konifero sailen ondoren, Altzoko landaredi unitate ugariena da,
pagadi eta hariztiekin batera. Larreek 11 hektarea baino ez dute hartzen (udal eremuaren
%1).
Sega belardiak interes komunitarioa duen “6510: Garaiera txikiko sega belardi pobreak
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)” habitatari dagozkio.
Otsabio mendiko tontorrean badaude bestelako larre batzuk ere: larre harritarrak. Interes
Komunitarioa duen Habitata da, udalerrian eremu txikia hartzen duena (0,3 hektarea): “6210:
Belardi lehor erdinaturalak eta substratu karetsu gaineko sastrakadiko faziesa (FestucoBrometalia)”. Mendi ertaineko belardi mota bizia da, normalean karetsuak izaten diren
substratu sakon eta oinarrizkoetan. Basoak ordezkatzen dituen formazioetariko bat da.
Baratze eta haztegiek, fruta sailak barne, 13 hektarea hartzen dute udalerrian (eremu osoaren
%1 baino pittin bat gehiago).
Harkaizti eta amildegiei lotutako landaredia
Altzon badira harkaiztiko landaredi orban bi: bata Otsabio mendi hegoaldean, Egileor auzo
parean, eta bestea Lapar mendiaren magalean, Otsabioko mendigunean. Guztira, hektarea
bateko eremua hartzen dute gutxi gorabehera. Habitat mota hau oinarrizko harkaitzen
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loratzeei zor zaio, eta Interes Komunitarioa duen “8210: Landaredi kasmofitikoa duten
harkaitz malda kaltzikolak” Habitat izendatua dago. “8210: Landaredi kasmofitikoa duten
harkaitz malda kaltzikolak”.
Berroihaneztatzeak
Hostozabal sailek udalerriko zuhaitz eremuaren %2 hartzen dute gutxi gorabehera. Itzal
platanoa (Platanus hispanica), haritz amerikarra (Quercus rubra) eta halako espezieak dira.
Bestalde, konifero sailek udalerriko zuhaitz eremuaren %45 hartzen dute; hona hemen
konifero espezieen artean batzuk: intsinis pinua (Pinus radiata), larizio pinua (Pinus nigra),
alertzea (Larix sp.), Douglas izeia (Pseudotsuga menziesii), etab. Nabarmentzekoa da intsinis
pinu sailen hedadura, 179 hektareako eremua hartzen baitute, gutxi gorabehera udalerriaren
zuhaitz eremuaren %25.
Azpiegitura eta lurzoru urbanizatuak
Kategoria honen barruan, udalerrian dauden lurzoru urbanizatuak eta azpiegiturak bildu dira:
errepideak, harrobia etab.

3.8.3. INTERESEKO LANDAREDIA.
Laburbilduz, Altzoko udalerrian Interes Komunitarioa duten 8 Habitat daude:
-

91E0: Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae) baso alubialak. Lehentasunezko habitata da.
9120: Pagadi azidofilo atlantikoak Ilex eta batzuetan Taxus (Quercion robori- petraeae
ou Ilici) oihanpeekin
9340: Quercus ilex eta Quercus rotundifolia artadiak
4030: Europar txilardi lehorrak
4090: Txilardi oromediterraneo endemikoak elorri triskarekin
6210: Belardi lehor erdinaturalak eta substratu karetsu gaineko sastrakadiko faziesa
(Festuco-Brometalia)
6510: Garaiera txikiko sega belardi pobreak (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)
8210: Landaredi kasmofitikoa duten harkaitz malda kaltzikolak.

Interes Komunitarioa duten Habitat-tzat hartzen ez diren arren, aipatu beharra dago hariztiek
bertako habitat urri eta interesekoa osatzen dutela Euskal Herrian. Bestalde, bai sega
belardiak bai txilardi atlantikoak, Intereseko Habitat-tzat hartzen direnak, oso ugariak dira
Autonomia Erkidegoan, eta azken horrek bertako basoen degradazio aldia adierazten du.
Altzon badago Zuhaitz Bakan bat: Oiarbide baserritik 150 metrora dagoen pago bat da,
Intxausti auzoan (UTM X 576000, UTM Y 4772600) eta otsailaren 11ko 23/1997 Dekretuaren
bidez jo zuten Zuhaitz Bakantzat. Zuhaitz bakanek babes berezia merezi dute, aparteko edo
nabarmentzeko moduko ezaugarriak (tamaina, adina, historia, edertasuna, kokapena, etab.)
dituztelako.
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Azkenik, Altzo espezie babestu bat biltzen duen lauki baten barruan dago. Espezie hori
Bakantzat sailkaturik dago Arriskuan dauden Espezieen Euskal Katalogoan. Xarmaz ari gara
(Carpinus betulus), Iberiar Penintsula doi-doi ukitzen duen europar zuhaitz espeziea,
Nafarroako Arantza eta Igantziko eta Gipuzkoako Alegiako basotxoetara mugatzen dena.
Populazio hori, 40-50 ale ingurukoa, hegoaldeko eta mendebaldeko muga da espeziearen
banaketan eta Alegiako udalerrian dago, Arterreka errekaren ezkerraldean, Gi-2133 errepidea
eta harrobira sartzeko bidea elkartzen direneko bidegurutzetik errekan gora eginda 150 metro
ingurura.
Intereseko landaredia duten eremuak 3.8.1. Planoa. Intereseko landaredia izenekoak
adierazi dira.
3.9.

FAUNA

Ikerketa eremu dugun 10x10 km (30T WN77) UTM laukian, gutxienez ehun ornodun
espezieren presentzia hauteman da, horien erdia hegaztiak. Espezie horietako 21ek arrisku
mailaren bat jasaten du. Hala ere, espezie horietako zati batek bakarrik dauka ikerketa
eremuan egoteko probabilitatea.
Atal hau egiteko, honako ikerketa lan hauek aztertu dira:
-

EAEko Ornodun Kontinentalen Atlasa (Álvarez et al, 1984)
Ornodun Kontinentalak. Gaur Egungo Egoera EAEn (Álvarez et al, 1998, Eusko
Jaurlaritza)
Gipuzkoako Hegazti Habiagileen Atlasa (Aierbe et al, 2001, Munibe)

I. eranskinean, espezieen estatusa kontsulta daiteke, Arriskuan dauden Espezieen Euskal
Katalogoaren arabera (AEEK).
3.9.1. ARRAINAK
Altzoko udalerriko erreketan 6 arrain espezie hauteman da. Horietatik bat ere ez dago
arriskuan.
3.9.2. ANFIBIOAK
Altzon 5 anfibio espezie identifikatu da, eta horietatik bat ere ez dago arriskuan. Gipuzkoako
Lurralde Historikoan ohiko espezieak dira.
3.9.3. NARRASTIAK
Narrastien 8 espezie aurki daitezke. Horietako bat, Eskulapioren Sugea (Elaphe longissima),
Arriskuan dauden Espezieen Euskal Katalogoan Interes Berezikotzat sailkatuta dago. Aukera
asko dago Altzon halakoak egoteko, zeren eta espezie hau egon ohi den habitat mota
(landazabala eta baso hidrofiloak) presente baitago udalerrian. Gainerako espezieak arruntak
dira Gipuzkoan.
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3.9.4. HEGAZTIAK
Aztertzen ari garen UTM laukian 70 hegazti espezie inguru zenbatu da, nahiz eta horien
guztien presentzia ez dagoen ziurtaturik udalerrian. Identifikatutako 67 espezieen arteko 17
AEEKan sailkatuta daude, hainbat arrisku mailatan. Baliteke horietakoren bat Altzoko
udalerrian ohikoa izatea, badugu-eta halako espezieen aipamenik gertuko udalerrietan.
3.9.5. UGAZTUNAK
UTM laukian 24 espezie aipatzen da, eta horietako 6 arrisku mailaren baten barruan daude.
Aukera asko dago horietako asko udalerrian egoteko, bertan baitaude haien habitat
ohikoenak, hala nola zaurgarritzat jotzen den muxar grisarentzako (Glis glis) baso eremuak,
edo Interes Berezikotzat jotzen den basakatuarentzako (Felis silvestris) eremuak. Bestalde,
Altzoko udalerrian barneratzen den Araxes ibai zatia Interes Bereziko Eremuetako bat da hala
bisoi europarrarentzat (Mustela lutreola) nola igaraba arruntarentzat (Lutra lutra). Ez dago
Ferra Saguzar Handiari (Rhinolophus ferrumequinum) eta Ferra Saguzar txikiari (Rhinolophus
hipposideros) buruzko daturik. Biak ere Zaurgarritzat jotzen dira AEEKan.
Bisoi europarraren (Mustela lutreola) aleak egoteko aukerari dagokionez, espezia azkenezkoz
(1999-2003) aztertu den lekuak dira Kadagua, Ibaizabal, Nerbioi, Oka, Lea, Artibai, Deba,
Urola, Oria, Bidasoa, Ebro, Omecillo, Zadorra, Inglares eta Ega ibaiak. Horrek esan nahi du
Araxes ibaian espezie horrek ez duela hitzordurik izan, ertzetako landarediak eta kontserbazio
egoera onak beran presentzia izatea ahalbidetzen duen arren.
Edonola ere, Araxes ibaiak Amategialdeko industrialdeko area edo zonarekin bat eginda
igarotzen du Altzoko udal barrutia, hau da, ez du herrigunea zeharkatzen.
Dena dela ere, HAPOak eta bera garatzeko proiektuek Gipuzkoako Lurralde Historikoan Bisoi
Europarra (Mustela lutreola) Kudeatzeko Planean ezarritakoa errespetatu behar dute, 2004ko
maiatzaren 12ko Foru Aginduaren arabera.
Aipatu Kudeaketa Planaren I. Eranskineko 2. Atalean espezie hori Gipuzkoako Lurralde
Historikoan kudeatzeko eta babesteko jarraitu beharreko jarraibideak eta neurriak ezartzen
dira.

3.9.6. FAUNARENTZAKO INTERESEKO EREMUAK
Altzoko udalerri barruan, baso hostoerorkorren orban gutxi-asko handiak eta ondo
kontserbatutako ur ibilbideen ertzak faunarentzako interes handiena duten eremuak dira.
3.10. INTERES NATURALISTIKOA DUTEN EREMUAK
3.10.1. Araxes ibaia, Garrantzi Komunitarioa duen Lekua
Udalerria zeharkatzen duen Araxes ibaiaren tarteak Araxes Ibaia GKLa (ES2120012) osatzen
du. GKL honek 64 hektareako azalera du eta 12,7 hektareako luzera. Datu orrian, GKLaren
ezaugarri nagusi gisan europar bisoiaren (Mustela lutreola) presentzia aipatzen da. Bestalde,
uren kalitatea ona da, batez ere goiko aldean, eta ondo kontserbatutako haltzadi zabalak
daude. Badaude, halaber, bestelako espezie garrantzitsu batzuk ere, esaterako, martin
arrantzalea (Alcedo atthis) edo ur zozoa (Cinclus cinclus).
Ingurumen Iraunkortasunari buruzko Txostena

43

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ALTZO: TEXTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA
ALTZOKO HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA: BEHIN-BETIKO ONARPENERAKO TESTUA

Ibaiertzeko landaredi naturalean, sahats oihanpe ugari duten haltzadiak dira nagusi eta
pagadiek eta hostozabalen baso mistoek haltzadiak ukitzen dituzte laiotzetan; artadiek eta
krespoi baso mistoek, berriz, eguteran.
Hona hemen GKLan dauden garrantzi komunitarioko habitat motak:
-

91E0: Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae) baso alubialak. Lehentasunezko habitata da.
4090: Txilardi oromediterraneo endemikoak elorri triskarekin
9340: Quercus ilex eta Quercus rotundifolia artadiak
8130: Askatze mediterraneoak, mendebaldekoak eta termofiloak

Altzon ez dago azken habitat hori. Udalerrian, GKLak hartzen du Amategi aldea, Cuatro
Vientos industrialde paretik, eta Irunzubi alderainoko zatia, Altzoko industrialdea barne.
Oraindik ez da bertako gestio plana onartu.
Ondorioz, GKL honen kontserbaziorako helburu nagusitzat aipa daitezke:
-

Lehentasunezko interes komunitarioko 91E0* habitata: Alnus glutinosa eta Fraxinus
excelsior alubioi basoak.
Martin arrantzalea (Alcedo atthis), Hegaztien 79/409/CEE Direktibaren I. Eranskinean
sartua.
Bisoi europarra (Mustela lutreola), Habitaten 92/43/CEE Direktibaren II. Eranskinean
sartua.

GKL honen mugaketa 3.10.1. Planoa. Natura Gune Babestuak izenekoan kontsulta daiteke.
3.10.2. Zuhaitz bakana
Lehenago aipatu dugun legez, Altzon badago Zuhaitz Bakan bat, “Imazen Pagoa” izenekoa,
Oiarbide baserritik 150 metrora dagoena.
Zuhaitz bakan honen kokapena 3.10.1. Planoa. Natura Gune Babestuak izenekoan
kontsulta daiteke.

3.10.3. LAAetako Natur Intereseko Eremuak
1997an onartutako Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetan (LAA), “Natur Intereseko
Eremuen Zerrenda Irekia” erantsita dago, eremu horiek kontuan hartu beharrekoak baitira
lurralde, sektore eta udal plangintzan, bertako balio ekologiko, kultural eta ekonomikoak
zaintze aldera. Zenbait kasutan, eremu horiek sartuak izan dira (osoki edo partzialki)
bestelako babes figura batzuetan.
Udalerriaren hegoaldeko erdialdea, Otsabio mendiko tontorretik udalerriaren hego-ekialdeko
mugaraino, “Araxes-Jazkugañe eta Basabe Bailara” Natur Intereseko eremuan barneratzen
da. Eremuak nabarmentzeko balio botanikoak ditu.
Intereseko eremu hauen mugaketa 3.10.1. Planoa. Natura Gune Babestuak izenekoan
kontsulta daiteke.
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3.10.4. EAEko Korridore Ekologikoen Sarea
Korridore Ekologikoen Sarea ezarri izanaren helburu nagusia da 2000 Natura Sarearen
konexio eta koherentzia ekologikoa sustatzea. Aipatutako korridore sarea “Euskadiko
Autonomia Erkidegoko Korridoreen Sarea” (Eusko Jaurlaritza, 2000eko urtarrila) izeneko
azterlanean zehaztuta dago).
Ikerketa eremuak hartzen du, batetik, “Araxes, Jazkugañe eta Basabe Bailarako” Lotura
Eremua, Aralar GKLa – Aiako Harria (R18) GKLa korridorekoa, eta Izarraitz GKL korridorea –
Aralar-Ernio-Gatzume (R15) korridorea ere hartzen duena; eta bestetik, Moteltze Eremua.
Aipatutako ikerlanaren arabera, Lotura Eremuak nukleoko espazioen arteko eskalako tarteko
espazioei dagozkie; hala, aldi baterako egonaldiko biotopo gisan funtziona dezakete, edo
hazkuntza gune gutxi-asko sendotu gisan, izan ere, garrantzi handia daukate espazionukleoen lotura funtzionalean. Amortiguazio Eremuei dagokienez, jarduera antropikoek
dakartzaten ertz efektuak leuntzera bideratutako eremuak dira eta batez ere nekazaritza eta
nekazaritza-basozaintzako paisaiak dira; halakoetan, formazio naturalen presentzia txikia da
espazio nukleoak lotzen dituzten korridoreen aldean.
3.10.2. Planoa. Korridore Ekologikoen Sarea izenekoak Sare hori osatzen duten eta
Altzoko udal barrutian dauden elementuak jasotzen ditu.
3.11. ONDAREA
Ikerketa eremuan ondare kultural eta arkitektonikoarekin lotutako hainbat elementu dago.
Elementu horiek honako taula hauetan jasota daude:
KODEA
1779arq20
1775arq20
1770arq20
1824arq20
1815arq20
1814arq20
1780arq20
1777arq20
1832arq20
1849arq20
1840arq20
1852arq20
1862arq20
1818arq20
1792arq20
1810arq20
1828arq20
1890arq20
1887arq20
1923arq20

ONDARE ARKEOLOGIKOARI LOTUTAKO ELEMENTUAK
IZENA
Mota
Olazabal baserria
Susmo Arkeologikoa
Altzoko Errota Bekoa errota
Susmo Arkeologikoa
Altzoko Errota Goikoa errota
Susmo Arkeologikoa
Artzadun Domingonea baserria
Susmo Arkeologikoa
Artzadun Bitarte baserria
Susmo Arkeologikoa
Santa Barbara ermita
Susmo Arkeologikoa
Zuaznabar Goikoa baserria
Susmo Arkeologikoa
Yarza baserria
Susmo Arkeologikoa
Arretxe baserria
Susmo Arkeologikoa
Berakoetxea baserria
Susmo Arkeologikoa
Etxeberri baserria
Susmo Arkeologikoa
Andre Maria eliza
Susmo Arkeologikoa
Aispe baserria
Susmo Arkeologikoa
Jauregui baserria
Susmo Arkeologikoa
Izagirre baserria
Susmo Arkeologikoa
Legarre baserria
Susmo Arkeologikoa
Oiarbide baserria
Susmo Arkeologikoa
Goikoetxe baserria
Susmo Arkeologikoa
Otsabioko trikuharria
KALIFIKATUA
KALIFIKATUA
Pagoaundiko tumulua
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KODEA
1924arq20

ONDARE ARKEOLOGIKOARI LOTUTAKO ELEMENTUAK
IZENA
Mota
Azterreka Goikoa errota
Susmo Arkeologikoa

ONDARE ARKITEKTONIKOARI LOTUTAKO ELEMENTUAK
KODEA
IZENA
Mota
5053ark20
Zuaznabar Haundi baserria
INBENTARIOA EGINA
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Euskal Kultura Ondarearen Zentroaren web orria

3.11. Planoa. Ondare kultural eta arkitektonikoa izenekoan kontsulta daiteke elementu
horien kokapena.
3.12. PROZESUEN ETA BALIZKO ARRISKUEN ANALISIA
3.12.1. MENDI HEGALETAKO PROZESUAK ETA BALIZKO ARRISKU ELKARTUAK
Eusko Jaurlaritzaren Gesplan aplikazio kartografikoaren arabera, udalerrian badaude eremu
batzuk non erosioa dagoen. Erosioa begi-bistakoa da, esaterako, Otsabio mendi magaletan,
gehienbat aldapa gogorreko guneetan eta harrobi inguruan. Udalerriaren zatirik handienean
ez dago erosiorik, edo bestela, erosioa egon arren ez da begi hutsez ikusten.
Komenigarria da aipatzea badirela zona batzuk non aldapak %50etik gorakoak diren. Horrek
erosio arrisku nabarmena dakar, baldin eta zurezko landaredi iraunkorrik ez badago.
Bestalde, EAEko erosioari buruzko ikerlanen arabera, udalerrian badaude hainbat eremu
erosio maila altua dutenak. `USLE Real´ adierazlearen arabera, udalerri osoan sakabanatuta
daude erosio prozesu larria (45,4 hektarea) edo muturrekoa (14,5 hektarea) daukaten eremu
txikiak, non hektareako 100 tonatik gora galtzen den urtean. Area horiek 3.12. Planoa.
Prozesuak eta balizko arriskuak izenekoan adierazi dira.

3.12.2. AKUIFEROEN KUTSADURAREKIKO ZAURGARRITASUNA
Udalerriaren iparraldeko erdialdeak, Altzo Muino, Txaparre, Intxausti, Zuaznabar aldea, Altzo
Azpi eta Amategialdeko auzoak barne, akuiferoen kutsadurarekiko zaurgarritasunik bat ere ez
edo zaurgarritasun maila txikia dauka. Bestalde, udalerriaren hegoaldeko erdialdean,
zaurgarritasun maila ertain, altu eta oso altuko guneak txandakatzen dira, eta Egileor auzoa
azken kategoria horretan sartzen da.

3.12.3. ARRISKU GEOTEKNIKOAK
Geologiari buruzko atalean aipatu dugunez, eraikitzeko baldintzak, oro har, aldekoak dira
Altzo Muino, Txaparre, Intxausti eta Zuaznabar aldean, nahiz eta badauden oso aurkako
baldintzak dituzten guneak ere, sostengu ahalmen eta asentu arazoak eta mendi hegal
ezegonkorrak direla eta. Altzo Azpin eraikitzeko baldintzak onargarriak dira, eta oso
aurkakoak Amategialdean, uholde, istiltze, sostengu ahalmen eta asentu arazoak direla eta.
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Egileor auzoan baldintzak aurkakoak dira, aldapa gogorrak (<%30) eta zimurtasun
nabarmena direla eta.

3.12.4. KUTSATURIK EGON DAITEZKEEN LURZORUAK
EAEn Lurra Kutsa dezaketen Jarduerak egiten diren Kokalekuen Inbentarioa kontsultatu da.
Inbentarioa IHOBEk egin zuen 1998an, eta kutsaturik egon daitezkeen 5 lursail hauteman dira
Altzoko udalerrian.
KUTSATURIK EGON DAITEZKEEN LURZORUEN KOKAPENAK (ITURRIA: IHOBE)
KODEA

IZENA

20007-00001
20007-00002
20007-00003
20007-00004
20007-00005
20007-00006

Calcinor, S.A.
Tecasa, S.A.
Carrocería Erauskin
Kaolin meatzea
-

KOKALEKU MOTA
Industriala
Industriala
Industriala
Ez dago jarduerarik
Zabortegia

AZALERA
2
(m )
19.2706
1.042
349
1.372
386
505

KOORDENATUAK

X

Y

576389
576098
573853
574167
575863
573767

4771146
4773576
4773146
4773153
4771179
4773673

3.12.5. Urez gainezka egin dezaketen eremuak
Ikerketa eremuan Oria eta Araxes ibaiek gainezka egiteko dagoen arriskuari buruzko datuak
daude. Eusko Jaurlaritzako Uren Zuzendaritzak dituen mapen arabera, Altzo Azpiko
Iberdrolaren estazio elektrikoa 500 urteko uholde orbanean dago eta Amategialdeko
industrialdearen zati bat, berriz, 100 eta 500 urteko orbanen eraginpean dago.

3.12.6. MEATZE EGITURA ABANDONATUAK
“EAEko meatze egitura abandonatuen arriskuen analisia” ikerlaneko inbentarioa kontsultatu
da. Ikerlana Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak landu zuen eta
Altzon bi meatze egitura abandonatu hauteman dira:
Ezaugarriak
Lurpeko meatze egitura
Lurpeko meatze egitura

KOORDENATUAK
UTM X
UTM Y
574180
4773173
574042
4772510

Lurpeko meatzeak, lurraren gainazal azpian meazuloka edota ganberaka egindako
ustiapenak dira. Askotariko tamainatakoak izan daitezke. Aipatutako agiriak lurpeko meatzeen
gainean egiteko gomendagarriak ez diren honako jarduerok aipatzen ditu: etxeak, pabiloiak,
eta bide azpiegiturak eraikitzea. Dena den, aipatutako horiek ez dira jarduera debekatuak, eta
kasurik kasu aztertu behar dira.
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3.12.7. ZARATA
Gipuzkoako Errepideen Foru Sareko zaratari buruzko Mapa estrategikoak –362-C/2008 Foru
Agindu bidez onartua– eta Euskal Autonomia Erkidegoko Zaraten Mapa (Eusko Jaurlaritza,
2000) kontsultatu dira.
Bi dokumentuotan N-I errepidea Altzoko udalerritik pasatzen deneko tartean dagoen zarata
maila aztertu da, baina ez dira jaso Altzoko herrigunea zeharkatzen duen GI-3620
errepidearen zarata mailak.
Kasu honetan, N-I errepidea udalerriaren ipar-mendebaldetik pasatzen da, Tolosarekiko
mugan; beraz, eragin guneak ez du udalerriaren herrigunea hartzen, ezta eraikin edo
etxebizitza kopuru esanguratsu bat ere.
N-I errepideari dagokion Gipuzkoako Foru Aldundiaren zaratari buruzko Mapa estrategikoak,
Altzoko tartean, honako zarata mailak agertzen ditu:
-

Eguneko aldia (Legunez): N-I errepidearen eragin gunea 200-300 metro eskaseko
zerrenda batera mugatzen da, non zarata mailek ez duten inola ere 65 dB (A)
gainditzen.
Gaueko aldia (Lgauez): Gaueko aldian eragin gunea aldatzen ez bada ere,
erregistratutako zarata mailak nabarmen murrizten dira eremu honetan eta zarata
mailek inola ere ez dute 60 dB (A) gainditzen.

11. irudia: N-I errepiderako
zarata mapa eguneko aldian.
Iturria:
Gipuzkoako
Foru
Aldundiaren zaratei buruzko
Mapa estrategikoa.
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12. irudia: N-I errepiderako
zarata mapa gaueko aldian.
Iturria:
Gipuzkoako
Foru
Aldundiaren zaratei buruzko
Mapa estrategikoa.
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13. irudia: N-I errepidearen eragin gunea. Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundiaren zaratari buruzko Mapa
Estrategikoa.

Aipatutako mapek emandako datuak kontuan hartuta, aztertutako bide azpiegiturak sortzen
duen zarataren eraginpeko guneak ez dio proposatutako eremuetako bati ere eragiten.
Hala ere, EAEko Zaratei buruzko Mapak industria instalazio eta guneek sortutako zaratari
buruzko azterketa egin zuen. Mapa horrek Altzoko udalerria sartu zuen aipatutako azterketan
eta Altzo, hain zuzen ere, “inpaktu akustikoren bat sortzen duten industri eremuak dituzten
udalerrien" artean sartu zuen.

3.12.8. ARRISKU NATURALEI BURUZKO MAPA
Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak egindako informazio eskariari
erantzunez, 9/2006 Legean2 eta 3/19983 Legean xedatutakoari jarraituz, aldez aurreko
kontsulten fasean, Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko Zuzendaritzak “Arriskuak
Altzoko HAPOaren idazketan” txostena egin zuen. Txosten horretan, Altzoko udalerrian
dauden babes zibileko arriskuen azterketa jasotzen da.
Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko Zuzendaritzak egindako txostenak egoera hau
deskribatzen du Altzoko udalerrirako arrisku naturalei dagokienez:
-

Uholdeei loturiko arriskuak: 10, 100 eta 500 urteko uholde orbanak identifikatzen ditu
Araxes ibairako eta udalerriko gainerako erreketarako. Era berean, adierazten du
ibaian gora dagoen azpiegitura hidraulikoak, hau da, Ibiurko urtegiak, hautsiz gero edo
bertan operazio okerrik gertatuz gero, horrek ez diela arriskurik ekarriko Altzoko

2

9/2006 Legea, apirilaren 28koa, plan eta programa jakin batzuek ingurumenean dituzten eraginen
ebaluazioari buruzkoa.
3
3/1998ko Lege orokorra, otsailaren 27koa, Ingurumena babesteari buruzkoa.
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biztanleei. Azkenik, txostenak lurzorua erabiltzeko irizpideak ezartzen ditu urpean
gelditzeko arrisku mailaren arabera.
-

Arrisku sismikoa arrisku Sismikoari aurre egiteko Larrialdi Planaren, 2006ko
irailekoaren, arabera, Altzoko udalerria VI. intentsitate eremuan dago; beraz,
korridoreko udalerriak salbuetsita daude Larrialdi Sismikoari buruzko Plan bat egitetik.

-

Baso suteak egoteko arriskua: txostenaren arabera, baso landaketek eta harizti
finkatuek hartutako guneetan dago sute arrisku mailarik handiena. Hala, herriguneak
eta gunerik lauenek, eta baita udalerriaren mendebaldeko herenak ere, sute arrisku
txikia daukate. Ekialdeko herenean, berriz, malda handiagoak eta batez ere pagadiek,
harizti finkatuek eta baso landaketek osatutako landare estaldura bat daude.

-

Arrisku teknologikoa: Larrialdi Zuzendaritzak egindako txostenak aztertzen ditu,
batetik, salerosgai arriskutsuen garraioaren ondoriozko arriskuak, eta bestetik,
SEVESO II Araudiaren arabera arriskutsuak izan daitezkeen industria jardueren
presentzia. Salerosgai arriskutsuak garraiatzearen ondoriozko arriskuari dagokionez,
txostenak adierazten du Altzoko udalerriaren ipar-mendebaldea eta ipar-ekialdea
hainbat komunikazio azpiegituraren eraginpean daudela; hor daude, batetik, N-I
errepidea, arrisku txikikoa; GI-2135 errepidea, oso arrisku txikikoa, eta Irun-AlsasuaBurgos lineako trenbidea ere, arrisku ertainekoa.
Seveso II araudian jasotako industriei dagokienez, txostenak argitzen du Altzoko
udalerrian ez dela detektatu arriskutsuak izan daitezkeen jarduera industrialei lotutako
industriarik.

“Arriskuei buruzko txostenean” adierazitako arriskuen tamaina kontuan hartuta, ez da
beharrezkotzat jotzen baso suteak izateko arriskuari, arrisku sismikoari eta arrisku
teknologikoari buruzko kartografia eranstea txosten honetako dokumentazio grafikoari.
3.13. GIZA INGURUMENA
3.13.1. SOZIOEKONOMIA
Biztanleria
Eustatek emandako 2001eko datuen arabera, Altzoko udalerriak 400 biztanle zeukan 2008an.
183 emakumeak ziren (%46) eta 217, berriz, gizonak (%54). Jarraian datorren taulan, azken
urteetan biztanleriak izan duen bilakaera ikusten da.
Urtea
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Biztanle kopurua
Emakumezkoak
153
166
166
166
177
183

Gizonezkoak
167
183
193
193
202
217

Guztira
320
349
359
359
379
400

Biztanleriaren egiturari dagokionez, 20 eta 64 urte bitarteko biztanleak dira nagusi (%59,5);
biztanle gazteak, 20 urtetik beherakoak, %23 dira eta 65 urtetik gorakoak, azkenik, %17,5.
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Ekonomia
Udalerriko biztanleria aktiboa 133 pertsona dira (Eustat, 2001), hau da, kopuru osoaren %41.
Gehienak, %52, zerbitzuen sektorean ari dira; ondoren dator industria (%27), eraikuntza
(%15) eta nekazaritza (%6). Erroldatutako ustiategiei dagokienez, jarraian datorren taulan
ustiategi kopurua eta horien ezaugarri nagusiak ageri dira (Eustat 2001):
Udalerria
ALTZO

Ustiategiak guztira

Aziendekin

Zk.
76

Zk. ha
35 393

ha
641

Aziendarik
gabe
Zk. ha
40 248

Lurrik gabeko ustiategiak
Zk.
1

Etxebizitza
Eustatek emandako 2001. urteko datuek adierazten dutenez, udalerrian 134 etxebizitza dago;
horien artean 31 hutsik daude (%23).
1998 eta 2005 bitarteko aldian, etxebizitza berrien kopuruak honako bilakaera hau izan zuen:
Urtea
Etxebizitza
kopurua

1998
berrien 6

1999
5

2000
8

2001
5

2002 2003 2004 2006
4
5
2

Altzoko etxebizitzen azalera erabilgarriaren batez bestekoa Euskal Autonomia Elkartekoa,
Gipuzkoako Lurralde Historikokoa nahiz Tolosaldekoa baino nabarmen handiagoa da, 148,7
m2 baita. Etxebizitza gehienek (%43,28) 5 gela daukate. Etxebizitza horien %82,44 soilik
etxebizitza izatera bideratua dago.

3.13.2. Paisaia
Altzoko Udalerriak badu Nekazaritza eta Paisaia Babesteko Lurzoru Urbanizaezinaren Plan
Berezi bat, Diputatuen Kontseiluak 2003ko apirilaren 8an onartutakoa. Planaren xedea da
Nekazaritza eta Paisaia Babestutzat jotatako lurzoruan landaketak arautzea eta udalerriko
enklabe handi bateko nekazaritza eta paisaia zaintzea. Planean eremuaren errealitate fisiko,
sozial eta ekonomikoari buruzko analisia egiten da, azken urteetan izandako bilakaera barne,
eta bertan, aurreikusitako helburuak lortzeko aukerarik egokientzat, hauxe planteatzen da:
paisaiak dituen potentzialtasunen eta lurzorua erabiltzeko eskaeren arteko oreka lortzea.
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14. irudia: Altzoko udalerriko nekazaritza ea paisaia babesteko Lurzoru urbanizaezinaren Plan Berezian sartutako
eremuak. Lanketa: Ekolur.

Altzoko udalerria Oria, Araxes eta Amezketa ibaien ibar gainean altxatzen da eta bertako
paisaia nekazaritza eta baso mosaikoak ezaugarritzen du.
-

-

-

-

EAEko Paisaia Kartografiak (1990) eta horren balorazio ikerketak (1993) EAEko
ikusizko arroak mugatzen ditu. Eremu homogeneo samarrak dira, eta erabilitako
ikuspen irizpideek interbisibilitate erlazioa mantentzen dute elkarren artean. Altzoko
udalerria ikusizko 4 arrotan banatzen da: Jazkugañeko arroa, Lizartzako arroa,
Alegiako arroa eta Tolosako arroa. Horietako arro bakoitza klase banari dagokio:
Jazkugañeko arroa 4. klase barruan dago eta jende gutxiko eta malda handiko arro
txikien artean sartzen da. Klase hau erliebe menditsua, urbanizazio maila baxua eta
berroihaneztatzeen presentzia direla-eta nabarmentzen da. Ikusizko arro hau Altzoko
udalerriaren hegoaldeko erdialdeari dagokio eta ikusizko arroaren erdia baino gehiago
hartzen du (%63,5).
Lizartzako arroa, berriz, 10. klasean sartuta dago, arro ertain edo txiki, mendi edo
abelbide inguruetan daudenen artean. Arro horien ezaugarria da azalera unitateko
bertako baso eta mendi larreen dentsitate handiagoa izatea. 10. klasean, zehazki,
nekazaritza-basozaintzako osagarria nabarmentzen da; eta baita urbanizazio maila
txikia ere.
Alegia: 2. klaseari dagokio, arro ertain edo handien artean sartua, biztanle gutxikoa eta
funtsean nekazaritzari lotua. Klase hau urbanizazio maila txikikoa da.
Tolosa: Tolosako arroa 15. klasean sartua dago, arro handi edo ertainen artean. Arro
aski populatuak dira, egitura linealekin eta baso landaketekin. 15. klaseak
nekazaritzari oso lotuak dauden ezaugarriak ditu, urbanizazio ertain eta populazio
altuarekin.

Bestalde, EAEko Paisaia Berezien eta Apartekoen Katalogoaren Aurreproiektuak (2005)
honako kategorizazio hau egiten du ikusizko arroen gainean:
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Ikusizko arroa
Jazkugañe
Lizartza
Alegia
Tolosa

Paisaia balioa
Ertaina
Ertaina
Oso txikia
Txikia

Arruntasuna
Arrunta
Arrunta
Oso arrunta
Oso arrunta

3.13.3. MUGIKORTASUNA
Jarraian ikusiko ditugun datuak Altzoko Tokiko Agenda 21eko Diagnostikotik aterata daude.
Altzoko udalerrian N-1arekin lotutako hiru errepide nagusi daude:
−
−
−

GI-3620, GI-2133 errepidearekin (Alegia-Amezketa) egiten duen bidegurutzetik Altzo
Muinoraino igotzen dena.
GI-3620, Altzo Muinotik Altzo Azpiraino jaisten dena.
GI-3071, Amategi alderantz jaisten dena.

Altzoko errepide sareak 7 km-ko luzera du guztira, eta 0,7 km/km2-ko dentsitatea. Tolosako
udalerriaren dentsitatea 0,8 km/km2 da; beraz, Altzoko bide sarea tamaina handiagoko
udalerrienen antzekoa da.
Nabarmentzekoa da Altzoko biztanleek asko erabiltzen dutela ibilgailu pribatua, baita udalerri
barruko ibilbide laburrak egiteko ere. Jarraian datorren taulan, udalerriko ibilgailuen
ezaugarriak agertzen dira:
Ibilgailu kopurua
Automobilak
Kamioiak, autobusak, traktoreak, atoiak
Motorrak
Guztira

2001
204
33
21
258

2002
214
41
20
275

2003
185
39
17
241

2004
232
43
23
298

2005
234
42
24
300

Ibilgailuak/familia ratioa 1,82 zen 2004an, ia bi ibilgailu familia bakoitzeko. Zifra horrek
gainerako Tolosaldea, Gipuzkoa eta Autonomia Erkidegoko balioak gainditzen ditu.
Garraio publikoari dagokionez, hitzarmen bat dago Altzoko Udalaren eta Tolosaldea Bus
konpainiaren artean, konpainia hori baita gaur egun zerbitzua ematen diharduena. Bestalde,
udalerrian ez dago taxi zerbitzurik, izan ere, hurbilen dagoena Alegiako ondoko udalerrian
dago.
Azkenik, Altzo Azpiko Iberdrolaren estazio elektriko ondoan eta Alegiarako errepidean (GI2131), Alegia-Tolosa bizikleta bidea dago. Bide hori Gipuzkoako Bizikleta Bide Sareko
Donostia-Ordizia 3.1 adarraren parte da. Aipatutako diagnostiko agiriaren arabera, Altzorako
errepideetan dabilen trafiko urria dela-eta, ez da beharrezkoa ikusten errepide horietan
bidegorririk egotea.
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3.14. INGURUMENARI DAGOKIONEZ HOMOGENEOAK DIREN UNITATEAK
Ingurumen diagnostikoari buruzko atalean deskribatutako aspektuak kontuan hartuz, Lurzoru
Urbanizaezinari dagokion eremuan ingurumen unitate homogeneoak ezarri dira, lurzoru
horren antolamendurako oinarri izateko helburuaz. Hala eta guztiz ere, bizitegi, industria,
ekipamendu eta azpiegitura eremuen kategoria ingurumen unitate homogeneo gisa sartu da.
Erabilera ahalmen homogeneo samarra duten 6 ingurumen unitate handi ezartzea erabaki da,
EAEko Lurraldearen Antolamendurako Artezpideek (LAA) ezarritako kategoriekin bat eginik.
Ingurumen unitate horien gainean baldintzatzaile batzuk gainjarri dira, horien gainean jarduera
zehatz batzuk garatzeko erabilera ez, baina erabiltzeko modua mugatzen dutenak, kasuan
kasuko arriskua edo egoera partikularra kontuan hartuta. Baldintzatzaile horiek hiri
antolamenduari gainjarri eta hura mugatzen dute, eta, ondorioz, Altzoko Altzoko HAPOak
proposatutako antolamenduan kontuan hartu beharreko faktoretzat jo dira.
Hona hemen ezarritako ingurumen unitate homogeneoak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Babes Berezia (BB)
Ingurumenaren hobekuntza (IH).
Basogintza (B).
Nekazaritza-abeltzaintza eremua eta landazabala (NEL)
Harrobia egiteko moduko eremua (HE)
Gainazaleko Uren Babesa (GUB)
Bizitegi, industria, ekipamendu eta azpiegitura eremuak.

Hona hemen gainjarritako baldintzatzaileak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Akuiferoen zaurgarritasuna
Gutxi aldatutako paisaia daukaten guneak
Urez gainezka egin dezaketen eremuak
EAEko Korridore Ekologikoen Sarea
Natur eremu babestuak eta GKLak.
Zonakatze akustikoa

Ondoren, Altzoko udal barrutia antolatzeko proposatu diren ingurumen unitate homogeneoen
ezaugarriak eta mugatzeko irizpideak deskribatzen dira. Definitutako unitateak eta ezarritako
baldintzatzaile gainjarriak 3.13. Planoa. Ingurumenari buruz homogeneoak diren unitateak
izenekoan kontsulta daitezke.
U.1. BABES BEREZIA (BB)
Kategoria honetan biltzen dira ekologia eta paisaia aldetik interes handiena duten lurzoruak.
Kategoria honetako eremuetan, gizakiaren esku hartzea mugatzea gomendatzen da, ustiapen
prozesuak kontserbazio helburuetara egokituz. Honako espazio hauek proposatzen dira:
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U.1.1. Natur eremu babestuak eta interes naturalistikoa duten eremuak
Kategoria honetan Espazio Natural Babestuak eta arauketa sektorial propioa duen Natura
2000 Sarea sartzen dira:
−
−

LIC ES 2120012 Araxes Ibaia
Altzoko Pagoa, zuhaitz bakana

Halaber, kategoria honetan LAAetan bildutako interes naturalistikoa duen eremua sartzen da:
−
−

Araxes – Jazkugañe interes naturalistikoko eremua eta Basabeko Bailara
Oian mendiko gailurgunea

Araxes – Jazkugañe interes naturalistikoko eremuak harrobiaren iparraldearekin egiten du
muga. Eremu honetan Azkarateko galtzada dago, zeinak 45 m-ko babesa duen behealdean.
U.1.2. Nekazaritza-paisaiari lotuta interesa duten espazioak
Kategoria honetan sartzen dira paisaiaren kalitate handiagatik Altzoko Paisaia Babesteko
Plan Berezian sartuta dauden eremuak, gaur egun nekazaritza jarduera nabarmenik ez
dutenak.
U.2. IINGURUMENAREN HOBEKUNTZA (IH)
U.2.1. Erauzketa eremua
Erauzketa jardueraren eraginpean dagoen eremua mugatzen da. Ustiapenaren emakida
“AMAYA” 4.638 zk. da, eta titularra CALCINOR, S.A. enpresa da, nahiz eta baliabidea
CANTERA DE ALZO, S.A. ustiatzen ari den. 2006ko urtarrilaren 26an, «Amaya» harrobia
Ustiatzeko Proiektuaren Ingurumen Inpaktuari buruzko Adierazpena formulatzeko Ebazpena
eman zen Altzon (4638 ustiapenaren emakida luzatzeko eskaera), eta ebazpena aldekoa izan
zen. Emakida 30 urtez luzatu zen, beraz, aztergai dugun hiri antolamendurako plan
nagusiaren aplikazio eremuan ez da harrobia handitzerik aurreikusten.
U.2.2. Erauzteko tolerantzia duen eremua
Eremu honek harrobia egiteko moduko zonarekin egiten du muga eta bertan meatzaritzari
loturiko prospekzioak eta ikerlanak egin daitezke. Aitzitik, ez da onartzen pistak irekitzea,
lurrak mugitzea, baso ebaketak, etab., baldin eta gaur egungo baldintzak aldatzen badira eta
ez badira helburuak lortzeko bitarteko tekniko egokiak erabiltzen (garraioa, prospekzioa,
konponketa, etab.).
U.3. BASOA (B)
Kategoria honetan biltzen da basotzat jo daitekeen lurraldea, hala produkzioren nahiz
ustiapenaren ikuspegitik nola babesaren ikuspegitik.
Oro har, kategoria honetan indarrean dauden irizpideak Basozaintzako Plan Estrategikoari
buruzko dokumentu (1994-2030) barruan daude. Bertan, lursail horiek “mugatu, ordenatu,
artikulatu eta hornitzeko” neurri egokiak eskaintzen dira. Zona horietan egiten den
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nekazaritza-basozaintzako edozein erabilera nahiz aprobetxamenduk Gipuzkoako Mendien
gaineko 7/2006 Foru Araua kontuan izan behar du.
Halako zonen helburua da basalurra hobetu eta zaintzea, aniztasuna eta ekoizpen iraunkorra
bermatuz. Abeltzaintzarako erabilera bateragarria da eta nabarmendu behar da, eta balioetsi,
zona horien izaera multifuntzionala. Baso erabilerak lehentasunezkoa izan behar du Baso
kategoriako zonetan, horretarako potentzialitate handiena duten lekuak baitira eta basoko
produktibitatea bertan biltzea ahalbidetu baitezakete. Aipatutako zonetan baso masak
hobetzeko inbertsioak areagotu egingo dira, hala nola bide sareen sorkuntza, suteen kontrako
borroka edo basoen tratamenduak. Jeneralean, bertan sendotu diren basoek estalitako
zonetan, irizpide kontserbazionistak sustatuko dira, erabilera horri eusteko parametroak
aplikatuz.
U.4. NEKAZARITZA-ABELTZAINTZA EREMUA ETA LANDAZABALA (NEL)
Kategoria honetan askotariko ahalmen agrologikoa duten lurzoruak biltzen dira. Kontuan hartu
beharra dago Kategoria honetan biltzen diren eremuetan, nekazaritza, abeltzaintza eta baso
erabilerak nahasirik daudela, eta denboran txandakatu egin daitezkeela merkatuen bilakaera,
nekazaritzaz kanpoko eskaerak (turismoa eta aisialdia, besteak beste), nekazaritzako
populazio aktiboa egotea eta halako faktoreen arabera.
Halako eremuetan, zoruen ahalmen agrologikoari eusteko ahalegina egingo da. Halaber,
nekazaritza paisaiak eta ekosistemak zaintzeko behar diren nekazaritza-abeltzaintzako
jarduerei eta horien osagarri direnei eusteko ahalegina egingo da. Arau orokorra da eremu
horietan nekazaritzako azalera erabilgarriari eustea.
Bi azpikategoria bereizten dira, lurzoruak erabiltzeko duten ahalmenaren arabera:
Nekazaritza-abeltzaintzako balio handiko eremua
Nekazaritzarako gaitasun agrologiko handiko lurzoruak dituzten area guztiak hartzen ditu,
baita nekazaritza sektorearentzat estrategikotzat jotzen direnak ere; hala, eremuok
mantentzea eta zaintzea lehenesten da, beste erabilera batzuk ematearen kaltetan.
Kasu honetan Nekazaritza eta basogintzako LAPak katalogatutako eremu guztiak sartzen
dira, eta horren barruan Altzoko Paisaia Babesteko Plan Bereziaren aplikazio eremua,
kontuan hartuta babestu nahi den paisaia gehienbat nekazaritzakoa dela eta, nekazaritza eta
abeltzaintzako jarduerez gain, bizitegi, bide eta nekazaritzako ustiategien erabilerak ere
hartzen dituela.
Nekazaritza eta abeltzaintzako zona komuna
Ahalmen agrokologikorik txikiena duten nekazaritza erabilerako lurzoruak dira. 20 baino
aldapa handiagoa duten maldetan egon ohi dira, eta batzuetan %35erainoko aldapa izaten
dute. Gehienbat belarditarako zuzentzen dira.
Halako eremuetan, zoruen ahalmen agrologikoari eusteko ahalegina egingo da. Halaber,
nekazaritza paisaiak eta ekosistemak zaintzeko behar diren nekazaritza-abeltzaintzako
jarduerei eta horien osagarri direnei eusteko ahalegina egingo da. Arau orokorra da
nekazaritza eremu erabilgarriari eustea.
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U.5. GAINAZALEKO UREN BABESA (GUB)
Kategoria hau gainazaleko drainatze, erreka eta ibilguei dagokie, eta bertan sartzen dira ibai
ibilbideetan eta horien babes bandetan –EAEko Ibai eta Erreka Ertzak Antolatzeko LPSan
araututakoak– osatutako ekosistemak.
Halako eremuetan jarduteko irizpidea uren kalitatea zaintzera, ibilgu eta ibaiertzen okupazio
nahiz aldaketak ekiditera eta arrisku naturaletatik eratorritako kalteak minimizatzera bideratuta
dago.

U.6. BIZITEGI, INDUSTRIA, EKIPAMENDU ETA AZPIEGITURA EREMUAK.
Udalerrian urbanizatutako area guztiak sartzen dira, bai bizitegi eremuetara eta industri
guneetara bai ekipamendu eta azpiegiturak hartzeko lurzorura zuzendutakoak.
Espazio horien erabileren antolamendua eta araudia Altzoko Azterketa honetan analizatu den
HAPOaren berrikuspenean ezarritakoaren mende dago.
Hirigintzako antolamenduari buruz Altzoko udal barrutian identifikatutako baldintzatzaile
gainjarriei dagokienez, honako baldintzatzaile hauek defini daitezke:
C1. AKUIFEROEN ZAURGARRITASUNA
Hemen biltzen dira lurpeko akuiferoak birkargatzeko eremuak, kutsadurarekiko urrakortasun
maila altu edo oso altua dutenak, EAEko “Akuiferoen urrakortasuna kutsadurarekiko” izeneko
mapak ezarritako irizpideen arabera. Mapa hori Eusko Jaurlaritzako Hirigintza, Etxebizitza eta
Ingurumen Sailak landu zuen.
Eremu horien antolamendurako irizpidea bideratu behar da, batetik, zorua kutsa dezaketen
jarduerak ekiditera eta, bestetik, nekazaritza eta abeltzaintzako jarduerak zorrozki zaintzera.
Ezinbestez, jarduerok aipatutako eremuen barruan gauzatu behar badira, lurpeko uretarako
kaltegabeak izatea bermatzea exijituko da. Jeneralean, abenduaren 22ko 390/98 Dekretuan
onartutako Nekazaritza Praktika Onen Kodearen aplikazioa, aipaturiko Gainjarritako
Baldintzatzailean sartzen den edozein eremutan jarduteko irizpide orokorra izan behar da.
C.2. GUTXI ALDATUTAKO PAISAIA DAUKATEN GUNEAK
Paisai kalitate handiko eremuei dagokie. Bertan, enklabeko nekazaritza eta paisaia zaindu
nahi dira. Horien artean Altzoko Paisaia Babesteko Plan Bereziko eremu aplikagarriak daude.
Eremu horietarako irizpide orokorra da jarduerak eta eraikuntzak dagoen paisaia motari
egokitzea.
Helburua da paisaiaren potentzialitateen eta lurzorua erabiltzeko eskaeren arteko oreka
lortzea.
C.3. Urez gainezka egin dezaketen eremuak
EAEko Uholdeak Prebenitzeko Plan Integralak ezartzen dituen errepikapen epeen arabera,
beren kokapena, erliebea eta ezaugarri topografikoak direla-eta, ohiko gehienezko uholdeetan
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urpean geratzeko arrisku handia daukaten eremuak dira. Errepikapen epeetarako (10, 100 eta
500 urte) urez gainezka egiteko eremutzat jo dira EAEko Uholdeak Prebenitzeko Plan
Integralak eta ondoren hiriguneetarako egindako berrikuspenak horrelakotzat definitu
dituztenak.
Eremu horietarako irizpide orokorra ura bere ibilgutik oztoporik gabe joango dela eta ibilgua
nahiz gainezkabideak ez direla itxiko bermatzea, eta gainezka egindako urek kalte ditzaketen
instalazio, azpiegitura eta eraikuntzetan kalteak prebenitzea. Ildo horretan, kontuan hartuko
dira Uholdeak Prebenitzeko Plan Integralak eremu horien erabilera arautzeko ematen dituen
gomendioak. Zehazki, zona horietan babes zibilerako interesgarriak diren ekipamendu
komunitarioak eta zerbitzu publikoak jartzea ekidingo da; eta ekidingo da beraien izaera,
ezaugarri edo manipulatutako materialengatik arrisku larriak eragin ditzaketen instalazio eta
biltegiak jartzea eta hondakin toxikoak edo arriskutsuak metatzea. Zona horietan kokatzen
diren eraikuntza eta jarduerek uholdeen ondorioz egindako kalteak saihesteko diseinu
egokiak izan beharko dituzte.
C.4. EAE-KO KORRIDORE EKOLOGIKOEN SAREA
EAEko Korridore Ekologikoen Sareak espezie basatien migrazioa, banaketa geografikoa eta
truke genetikoa hobetzen duten paisaiako elementuen multzoa gestionatzea bilatzen du.
Altzoko udal barrutian Korridore Ekologiko Sareko elementu estruktural hauek identifikatu
dira:
−
−
−

Lotune interes berezia duen ibai tartea: Araxes ibaia
Lotura area: Araxes-Jazkugañe-Basabe bailara
Indargetze area: Udalerriko ekialdeko erdialdea

Zona horietan jarduteko irizpidea izango da landaredia leheneratzea eta habitata hobetzea,
baita baliorik handiena duten elementuak kontserbatzea ere. Halere, Sareko elementu
bakoitzerako helburuak ere aipa daitezke, espazio bakoitzean ezarri beharreko araudiaren
kalterik gabe:
−

−

Lotura korridoreetarako eta indargetze areetarako helburuak honela laburbiltzen dira:
inpaktuen prebentzioa; landaredi naturaleko elementuen kontserbazioa eta,
dagokionean, leheneratzea; nekazaritza, abeltzaintza, basogintza eta zinegetikako
aprobetxamenduen ustiaketa iraunkorra.
Lotune interes bereziko ibai tarteetan helburua da ibilguak kontserbatzea eta
hobetzea, bereziki ibai ertzei dagokienez.

C.5. NATUR EREMU BABESTUAK ETA GKL-AK.
Kategoria honetan Espazio Natural Babestuak eta arauketa sektorial propioa duen Natura
2000 Sarea sartzen dira. Hori dela eta, espazio horren barnean ez da kategorizaziorik egiten
eta eremuetako muga kartografikoak soilik informazio huts gisara azaltzen dira.
EAEko espazio natural babestuek legeria propioa daukate: Euskal Herriko Natura Babesteko
16/1994 Legea. Altzoko udalerrian ez dago parke naturalik ez biotopo babesturik, baina
badago zuhaitz bakan bat (Altzoko pagoa). Zuhaitz bakanei dagokienez, babes erregimena
otsailaren 11ko 23/1997 Dekretuan ezarria dago. Dekretu horri jarraituz, EAEko zuhaitz
bakanak zeintzuk diren adierazten da.
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Bestalde, Araxes ibaia Natura 2000 Sarean sartua dago eta Araxes Ibaia GKLa osatzen du
(LIC ES2120012). Espazio hori “eskualde biogeografiko atlantikoan garrantzi komunitarioa
duten lekuen” zerrendan sartuta dago. Araxes ibaiaren GKLak oraindik ez dauka gestio
planik. Gestio planak eremua babesteko arautegia erregulatuko du. Hala ere, kasu honetan
aplikagarria da 1992ko maiatzaren 21eko kontseiluaren 92/43/CEE Zuzentarauan ezarritakoa.
Zuzentaraua, habitat naturalak eta basa fauna zein basa flora babesteari buruzkoa da eta
espainiar antolamendu juridikoan txertatuta dago, hain zuzen ere, abenduaren 13ko Ondare
Naturalari eta Bioaniztasunari buruzko 42/2007 Legearen bidez.
Espazio hauetarako helburua da Espazio Natural Babestuak egiazki babesten direla
segurtatzea.
C.6. AREA AKUSTIKOAK
Eremu akustikoak Zaratari buruzko 37/2003 Legea garatzen duen 1367/2007 Errege
Dekretuan (1. sekzioa, 5. artikulua) ezarritakoaren arabera zehaztu dira.
−

Lurraldean nagusiki bizitegi erabilera duten sektoreak: Sektore hau bi zonatan banatu
da, eta bakoitzerako kalitate akustikoaren inguruko hainbat helburu ezarri dira:
− Dauden bizitegi areak (Altzo Muino eta Altzo Azpi)
− Bizitegi garapen berriak (1. Sektorea eta 2. Sektorea)

−

Nagusiki industri erabilerakoak diren lurralde sektoreak: Bi zonatan banatu da, eta
bakoitzerako kalitate akustikoaren inguruko hainbat helburu ezarri dira:
−
−

−

Dauden industri areak (Amategialdea)
Industri area berriak (3. Sektorea)

Garraio azpiegituren sistema orokorrei edo horrelakoak behar dituzten beste
ekipamendu publikoei atxikitako lurraldeko sektoreak:
− GI-3620

Area eta azpiarea bakoitzerako kalitate akustikoaren arloan ezarritako helburuak ondoko
taulan adierazi dira.
Area akustikoen motak
Area urbanizatuak
Bizitegi erabilera
Garapen berriak
Industri
Area urbanizatuak
erabilera
Garapen berriak
Garraio azpiegituren Sistema Orokorrari
atxikitako sektoreak5

Ld
65
60
75
70
Zehaztu
gabe

Zarata indizeak4
Le
Ln
65
55
60
50
75
65
70
60
Zehaztu
Zehaztu
gabe
gabe

Gogoratu beharra dago eremu akustiko horiek dokumentu honekin batera doan 3.14 Planoan
–Eremu akustikoak– kontsulta daitezkeela.
4

Area akustikoei aplikatu ahal izateko helburuek 4 m-ko altuerako erreferentzia dute.
Lurraldeko sektore hauetan kutsadura akustikoa prebenitzeko neurri egokiak hartuko dira, zehazki
eragin akustikorik txikiena izateko teknologiak aplikatuz, eskura dauden hobekutzen artetik, 37/2003
Legearen, azaroaren 17koaren, 18.2 artikuluaren a) atalaren arabera.

5

Ingurumen Iraunkortasunari buruzko Txostena

59

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ALTZO: TEXTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA
ALTZOKO HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA: BEHIN-BETIKO ONARPENERAKO TESTUA

4. TEKNIKOKI ZENTZUZKOAK DIREN ALTERNATIBEN INGURUMEN AZTERKETA
Jarraian, bizitegi eta industria garapenak proposatzeko kontuan hartutako alternatibak
deskribatuko dira. Behin Betiko Onarpenerako Dokumentuak azkenean hautatuak izan diren
garapen proposamenak aurkezten ditu. Proposamenok zehaztasun maila handiagoa hartuaz
joan dira hirigintza espedientea izapidetu bitartean. Proposamen horiek Aurrerapen fasean
proposatutako alternatibetatik abiatuta zehaztu ziren.
4.1.

BIZITEGI GARAPENAK

Altzoko Hiri Antolamendurako Plan Orokorra diseinatzeko prozesuan, bizitegi garapenerako
hainbat alternatiba sortu da, alternatiba horiek aspektu desberdinei erantzun badiete ere:
−
−

Bizitegi eskaintzari eta etxebizitza tipologiari lotutako alternatibak
Bizitegi garapenen jarduketa eremuei lotutako alternatibak

Bizitegi eskaintzari lotutako alternatibei dagokienez, Altzoko HAPOaren diseinuan hiru
alternatiba hartu dira kontuan, 0 alternatiba edo interbentzio eza barne.
Kasu honetan, 0 alternatiba edo interbentzio eza indarreko Arau Subsidiarioetan
aurreikusitako bizitegi programari dagokio. Hala ere, indarrean dauden Arau Subsidiarioetan
proposatutako bizitegi garapenak agorturik daude ia-ia. Ildo horretan, indarreko Arau
Subsidiarioetan 28 etxebizitza berri proposatzen ziren (24 Altzo Muinon eta 4 Altzo Azpin).
Horietatik 26 eraikita daude gaur egun, eta soilik bizitza biko eraikin bakarra dago egiteko
Altzo Muinon. Indarreko plangintzak 54.817,6 m2 sailkatzen du bizitegietarako hiri lurzoru gisa.
Udalerriko etxebizitza eskaerari erantzuteko xedez, gaur egungo hiri bilbeari jarraipena eman
ahal izateko dauden askotariko alternatibak aztertu dira.
1. alternatiba Aurrerapen Dokumentuan proposatutako bizitegi garapenari dagokio, non 72
etxebizitza berri proposatzen baitzen, aurreko Arau Subsidiarioetan jasota eta eraikitzeke
dauden beste bi etxebizitzaz gain. Garapen horiek hartzeko, aurrerapen dokumentuak
24.045,32 m2-ko eremu bat bizitegietarako hiri lurzoru gisa eranstea proposatu zuen. Horrek
esan nahi zuen egun okupaturik dagoen bizitegi lurzorua %43,86 handituko zela.
Kontuan hartuta Aurrerapen Dokumentuan aurreikusitako bizitegi eskaintza ez datorrela bat
Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendurako Zuzendaritzaren 2008ko uztailaren 3ko
txostenean ezarritako bizitegi eskaintzarekin –non Altzoko udalerrirako ezarritako etxebizitza
kopurua 57 den– Behin Betiko Onarpeneko Dokumentuan azkenean jasotako proposamenak
aipatutako muga horretara egokitu du bizitegi eskaintza.
Hori hala, 2. alternatiba Altzoko HAPOaren Berrikuspena behin betiko onartzeko azkenean
proposatutako bizitegi garapenen proposamenari dagokio, eta bat dator, era berean, Altzoko
HAPOaren Behin Behineko Onarpenerako Dokumentuan egindako proposamenarekin. Bi
dokumentuok 40 etxebizitza berri inguruko eskaintza proposatzen dute guztira, 10 urteko
denbora tarte baterako, aurreko Arau Subsidiarioetan jasota baina garatu gabe zeuden bi
etxebizitzez gainera; eskaintza berri honek, beraz, lehendik dauden etxebizitzen %26ko
gehikuntza dakar.
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Proposatutako plangintzak aurreikusten du 14.394 m2-ko beste eremu bat bizitegietarako hiri
lurzoru gisa jartzea, beraz, horrek ekarriko du egun okupatuta dagoen bizitegi lurzoruaren
%26ko hazkundea.
Proposatutako 40 etxebizitzetatik 24 (%60) pisu blokeetan eraikiko dira (behea gehi 2
solairuko gehienezko profilarekin), eta gainerako 16 etxebizitza familiabakarrekoak izango
dira (binakatua edo atxikia), Altzo Muino eta Altzo Azpiko guneetan kokatuta. Era berean,
etxebizitza horien artean 24, Babes Publikoko Araubideren batera bideratuko dira.
Bizitegi garapenerako 0 alternatiba baztertu egin da, ez baitu udalerrian, bizitegiaren gaiari
dagokionez, gaur egun dagoen eta etorkizunean izango den eskaerari erantzuteko gaitasunik.
Era berean, 1. altenatiban aurreikusitako bizitegi eskaintza baztertu egin da, Eusko
Jaurlaritzako Lurralde Antolamendurako Zuzendaritzak ezarritako muga –Altzoko udalerriko
bizitegi eskaintza 57 etxebizitzatan ezarri zuena– betetzen aintzat hartutako denbora
tarterako.
Behin Altzoko udalerrirako bizitegi garapenaren ereduari buruzko hasierako hausnarketa bat
eginda, bizitegi garapenok hartzeko eremuen inguruan sortutako alternatibak aztertu dira.
Aurrerapen Dokumentuan jadanik, balioduntzat jo zen udalerriaren lurraldea bi herrigunetan
(Altzo Azpi eta Altzo Muino) oinarrituz egituratzea; halatan, bizitegi garapenetarako
proposatutako alternatibak herrigune biotan ardaztu dira.
Herrigune bakoitzerako hiru agertoki edo eredu alternatiba hartu da kontuan: 0 alternatibak
edo interbentzio ezak proposatutako antolamendua, Aurrerapen Dokumentuan proposatutako
antolamendua eta bai Hasierako Onarpenerako Dokumentuan bai Behin Behineko
Onarpenerako Dokumentuan proposatutako antolamendua, zeina, azkenean, Altzoko
HAPOaren Berrikuspenaren Behin Betiko Onarpen Dokumentuan islatzen den.

4.1.1. Bizitegi garapena Altzo Muinon
Altzo Muino 0 alternatiba
Indarreko Arau Subsidiarioetan proposatutako antolamendua mantentzea litzateke.
Antolamendua erabat gauzatuta dago, bi familiako eraikin bat, eraiki gabe dagoena, izan ezik.
Altzo Muino 1 alternatiba
Altzo Muinorako hasierako alternatibak hiri bilbearen hegoalde eta mendebalderako
handitzeetan zentratu ziren, ipar-ekialdean dagoen garapena luzatzeak malda handiko
eremuak okupatzea eskatzen zuela eta. Era berean, hasieratik baztertu zen herrigunearen
iparraldean etxebizitzak garatzea, paisaia inpaktua oso esanguratsua zatekeelakoan.
Testuinguru horretan, Altzo Muino 1 alternatiba Aurrerapen Dokumentuan proposatutako
garapen alternatibetan datza. Area horiek A-1 eta A-2 ziren, 11.864 m2 eta 8.781 m2-ko
azalerarekin, hurrenez hurren. A-1 arearako 36 etxebizitza proposatu ziren (28 tasatuak eta 8,
berriz, bi familiakoak) eta A-2 arearako, berriz, 24 etxebizitza (18 tasatuak eta 6, berriz,
libreak). Bi eremuotarako proposatutako dentsitateak hauek ziren: 30,3 etxeb/ha A-1
eremurako eta 27,3 etxeb/ha A-2 eremurako.
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Irudiak: Altzo Muinoko bizitegi garapenerako proposatutako A-1 eremuaren (goian) eta A-2 eremuaren
(behean) ikuspegia.
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Alternatiba hau 4.1.1. Planoa. Altzo Muino 1 alternatiba planoan kontsulta daiteke.
Altzo Muino 2 alternatiba
Altzoko HAPOaren Berrikuspenean azkenean proposatutako antolamenduan datza, zeina
hirigintzako espedientearen izapidetze prozesuko hasierako onarpen fasean eta behinbehinekoan proposatutako antolamenduari dagokion.
Proposatzen dena da bizitegi garapen bat egitea Altzo Muinoko eremu edo sektore batean. A1 alternatibaz ari gara, zeina Aurrerapen Dokumentuan jasota dagoen, aldaketa txiki batzuk
egin bazaizkio ere.
Kasu honetan, Altzo Muinon bizitegi garapen baterako proposatutakoa 1. sektorea da,
9.512,36 m2-ko azalera duena. Guztira 32 etxebizitza berri eraikitzea proposatzen da; horien
artean 24 babes publikokoak eta 8, berriz, libreak. Batez besteko dentsitatea, beraz, 33
etxeb/ha izango litzateke.
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Irudiak: Altzo Muinoko bizitegi garapenerako proposatutako eremuaren ikuspegia (1. sektorea)

Alternatiba hau 4.1.2. Planoa. Altzo Muino 2 alternatiba planoan kontsulta daiteke.
Altzo Muinoko bizitegi garapenerako hartutako soluzioaren justifikazioa
Indarreko Arau Subsidiarioek bizitegi gaietan egindako proposamenen egikaritza praktikoak
mugatu egiten du aipatutako plangintza tresna horren gaitasuna gaur egun Altzoko udalerrian
dagoen etxebizitza eskaerari erantzuteko.
Kasu honetan, 0 alternatibak (hau da, indarreko Arau Subsidiarioak) Altzo Muinoko
herrigunean bi familiako eraikin bat egiteko aukera jasotzen du; horrek, ordea, ez dio dagoen
eskaerari erantzuten, ezta hurrik eman ere.
Testuinguru honetan, 0 alternatiba edo egikaritze eza baztertu egin da Altzo Muinoko bizitegi
garapenerako, indarreko Arau Subsidiarioek udalerriaren egungo beharrei erantzuten ez
dietelakoan.
Aurrerapen Dokumentuak, Hasierako Onarpen Dokumentuak, Behin Behineko Onarpen
dokumentuak eta behin betiko antolamendu proposamenak egindako proposamenei
dagokienez, hautatutako eremuaren (hots, A-1 eremua) kokapena egokiagoa dela jotzen da,
hasitako kaleak osatzeko, hondar espazioak betetzeko eta lehendik dagoen hiri bilbea
finkatzeko irizpide orokorra aplikatuta.
Altzo Muinon hautatutako eremuak etxebizitza berriak hartzeko duen ahalmena kontuan
hartuta, ondorioa da eremuak eraikuntza dentsitate handiagoa duela eta mugakide den hiri
bilbeari jarraitzen diola.
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Kasu honetan, Hasierako Onarpen dokumentuak eta Behin Behineko Onarpenekoak6
proposatutako eremuaren azalera eta etxebizitza kopurua pixka bat murriztea proposatu
zuten, nahiz eta azken emaitza sektorearen dentsitatea handitzea izan. Bi dokumentuotan
proposatutako antolamendua bat dator Altzoko HAPOaren Berrikuspenaren Behin Betiko
Onarpen Dokumentuan azkenean hautatutako antolamenduarekin.
Etxebizitza kopurua murrizte horrek, bada, Hasierako Onarpenerako Dokumentuan jasotako
bizitegi programan proposatutako etxebizitzen murrizketa globalari erantzuten dio, eta horrek,
aldi berean, bizitegi eskaintza berria Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetako irizpideek
ezarritako mugetara egokitu izanari erantzuten dio.
Jarraian datorren taulan Sektorean egindako aldaketak laburbiltzen dira, Aurrerapen
Dokumentuan egindako hasierako proposamenarekiko:

Okupatutako azalera
etxebizitza kopurua
Etxebizitza dentsitatea
Kalifikazioa

BIZITEGI GARAPENA ALTZO MUINON
Aurrerapen Dokumentua(A-1) Behin Betiko Onarpen Dokumentua
(1. sektorea)
11.864,38 m2
9.512,36 m2
36
32
30,3 etxeb/Ha
33 etxeb/Ha
Lurzoru Urbanizagarria
Lurzoru Urbanizagarria

4.1.2. Bizitegi garapena Altzo Azpin
Altzo Azpi 0 alternatiba
Alternatiba hau indarreko Arau Subsidiarioetan aurreikusitako plangintza mantentzean datza.
Arau horietan 4 etxebizitza berri planteatu ziren Altzo Azpin, gaur egun erabat eginak
daudenak.
Kasu honetan, 0 alternatiba edo interbentzio eza herrigune horretan egun dagoen bizitegi
eskaintza mantentzera mugatuko litzateke, indarreko Arau Subsidiarioetan ez baita
aurreikusten aipagai dugun eremuan etxebizitza gehiago eraikitzea.
Altzo Azpi 1 alternatiba
Altzoko HAPOaren Aurrerapen Dokumentuak bi area proposatu zuen Altzo Azpin bizitegi
garapenak hartzeko: A-4 eta A-5 areak. Lehenak 3.399 m2-ko eremua hartzen zuen eta
guztira 6 etxebizitza egitea proposatzen zen.
Bigarrena, berriz, lehendik zegoen Abatetxea izeneko eraikin bati dagokio. 1.328 m2-ko
azalera batekin, eraikuntza aprobetxamendua 6 etxebizitzakoa izan zen.
A-4 eta A-5 eremuetarako dentsitateak 17,6 etxeb/ha eta 45,1 etxeb/ha izan ziren hurrenez
hurren.
6

Bai Hasierako Onarpenerako dokumentuak bai Behin Behineko Onarpenerako dokumentuak
antolamenduaren diseinu bera proposatzen dute eremu honetarako.
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Irudiak: Altzo Azpiko bizitegi garapenerako proposatutako A-4 (ezkerra) eta A-5 (eskuina) eremuen
ikuspegia.
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Alternatiba hau 4.1.3. Planoa. Altzo Azpi 1 alternatiba planoan kontsulta daiteke.
Altzo Azpi 2 alternatiba
Altzoko HAPOaren Berrikuspenean azkenean aukeratutako antolamenduan datza (Hasierako
Onarpen dokumentuan eta Behin Behineko Onarpen dokumentuan jasotako proposamenari
dagokio7). Altzo Azpiko bizitegi garapenerako 2. sektorea proposatzen da. 4.882,28 m2-ko
eremua da, non 8 etxebizitza berri eraikitzea proposatzen baita, denak ere libreak; beraz,
batez besteko dentsitatea 16,38 etxeb/ha Izango litzateke.

7

Bai Hasierako Onarpenerako dokumentuak bai Behin Behineko Onarpenerako dokumentuak
antolamenduaren diseinu bera proposatzen dute eremu honetarako.
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Irudiak: Altzo Azpiko bizitegi garapenerako proposatutako 2. sektorearen ikuspegia.

Alternatiba hau 4.1.4. Planoa. Altzo Azpi 2 alternatiba planoan kontsulta daiteke.
Altzo Azpiko bizitegi garapenerako hartutako soluzioaren justifikazioa
Lehen aipatu dugun legez, indarreko Arau Subsidiarioetan Altzo Azpirako aurreikusten den
bizitegi eskaintza agorturik dago gaur egun; hori dela eta, 0 alternatibak edo jarduketa ezak
eremu honetan etxebizitza berriak garatu ezina ekarriko luke.
Horrek egungo eta etorkizuneko eskaerei erantzuteko gaitasuna mugatuko lukeela kontuan
hartuta, alternatiba hori baztertu egin da.
Era berean, Altzo Azpi 2 alternatibak A-4 eremurako Aurrerapen Dokumentuan egindako
hasierako proposamena garatu du. Kasu honetan, 2. alternatibak eremuari azalera gehiago
ematea proposatzen du, GI-3620 errepidea Altzo Azpitik pasatzen deneko tartean errepidea
zabaltzeko behar den azalera sartu baita.
Hala ere, Altzo Azpi 2 alternatiban aurreikusitako bizitegi eskaintza 8 etxebizitza berrira igo
da, Altzoko HAPOaren Hasierako Onarpenerako Dokumentuan aurreikusitako bizitegi
eskaintza osoa betetzeko.
Kasu honetan, A-5 eremua, Altzo Azpi 1 alternatiban sartua dagoena, baztertu egin da,
bertako malda handiak direla-eta erosio arriskua duen gune batean dagoelako; gainera,
mugak ere baditu, gune pribatua baita eta bertan Abatetxea baitago.
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Jarraian datorren taulan, A-4 eremuari (Aurrerapen Dokumentuan jasoa) egindako aldaketak
laburbiltzen dira, Hasierako Onarpenerako eta Behin Behineko Onarpenerako Dokumentuko
2. sektorea zehazteko, azkenean, parametro berberen pean sartu baita Altzoko HAPOaren
Berrikuspenaren Behin Betiko Onarpen Dokumentuko proposamenean:

Okupatutako azalera
etxebizitza kopurua
Etxebizitza
dentsitatea
4.2.

BIZITEGI GARAPENA ALTZO AZPIN
Aurrerapen Dokumentua(A-4)
Behin Betiko Onarpen Dokumentua
(2. sektorea)
2
3.399,43 m
4.882,28 m2
6
8
17,6 etxeb/Ha
16,38 etxeb/Ha

INDUSTRIA GARAPENAK

Altzoko HAPOaren berrikuspenean industria garapeneko jarduketak ezarri beharrak
Amategialdeko eremuan dagoen handitze eskaera zehatz bati erantzuten dio.
Amategialdeko industria lurzorua noraino dagoen beteta ikusita, industria garapenerako
jarduketak proposatu dira Altzoko HAPOaren Aurrerapen Dokumentuan, Hasierako
Onarpenerako Dokumentuan eta Behin Behineko Onarpeneko Dokumentuan. Kasu honetan,
hiru plangintza alternatiba hartu dira kontuan industria garapenari dagokionez: indarreko Arau
Subsidiarioetan aurreikusitako antolamendua, HAPOaren Berrikuspenaren Aurrerapen
Dokumentuan aurreikusitako antolamendua eta Hasierako Onarpenerako eta Behin Behineko
Onarpenerako Dokumentuan aurreikusitakoa8 (Behin Betiko Onarpen dokumentuan jasotako
proposamenarekin bat datorrena).

4.2.1. 0 alternatiba edo interbentzio eza
0 alternatiba indarreko Arau Subsidiarioek industriarako lurzoru gaietan proposatutako
antolamendua mantentzean datza.
Indarreko plangintzak Jarduera Ekonomikoetarako Lurzoruko 3,77 hektarea jasotzen du
udalerrirako, Amategialdeko gunean.
Hala ere, Amategialdean dagoen industria lurzorua beteta dago gaur egun; beraz, indarrean
dagoen plangintzak ez dauka gaitasunik leku horretan handitze bat egiteko eskaera zehatzari
erantzuteko.
4.2.2. Amategialdea 1 alternatiba
1. alternatiba, Altzoko HAPOaren berrikuspenaren Aurrerapen Dokumentuan egindako
industria garapeneko proposamenetan datza. Kasu honetan, Aurrerapen Dokumentuan
industria garapenak hartzeko bi area hartu ziren kontuan Amategialdean.

8

Bai Hasierako Onarpenerako dokumentuak bai Behin Behineko Onarpenerako dokumentuak
antolamenduaren diseinu bera proposatzen dute eremu honetarako.
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A-6 eta A-7 areak zehaztu ziren: lehenak 9.001,65 m2-ko eremua hartzen zuen, eta handitze
eskaera puntual bati erantzuteko hartu zen kontuan; bigarrena, 34.167,50 m2-koa, A-6ko
garapenaren ordezko alternatiba gisa ezarri zen, industria lurzoruaren bigarren mailako
eskaera posible bati erantzuteko xedez.
AREA
6
7

ERAIKIT. M2

AZALERA
2

9.001,65 m
2
34.167,50 m

2

3.540 m
2
10.416,00 m
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Irudiak: Amategialdeko industria garapenerako proposatutako A-6 eremuaren (goian) eta A-7
eremuaren (behean) ikuspegia.

Alternatiba hau 4.1.5. Planoa. Amategialdea 1 alternatiba planoan kontsulta daiteke.
4.2.3. Amategialdea 2 alternatiba
2. alternatiba HAPOaren Berrikuspenean azkenean hartutako antolamenduan datza, Altzoko
HAPOaren berrikuspenaren Hasierako Onarpenerako eta Behin-Behineko Onarpenerako
Dokumentuan proposatutako industria garapeneko programarekin bat datorrena.
Amategialdeko industria garapenerako 3. sektorea zehaztu da. Sektore berri horrek 2.722 m2ko azalera izango du eta oinplanoko aprobetxamendua 1.565 m2-koa izango da, beraz,
lurzoruaren okupazioa %57koa izango da.
Sektore berri hori, bat dator, hein batean, Aurrerapen Dokumentuan jasotako A-6
eremuarekin, azalera txikiagoarekin bada ere. Industria garapen berrietarako proposatutako
azalera, kasu honetan, gaur egun handitze zehatz bat egiteko dagoen eskaerari erantzuteko
behar den neurrira murriztu da, eta baztertu egin da, bigarren mailako eskaera posibleei
erantzuteko erreserba gisara, industria lurzoru berria sortzea.
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Irudiak: Amategialdeko industria garapenerako 3. sektorearen ikuspegia.

Alternatiba hau 4.1.6. Planoa. Amategialdea 2 alternatiba planoan kontsulta daiteke.
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4.2.4. Amategialdeko industria garapenerako hartutako soluzioaren justifikazioa
Gaur egun industria lurzorua noraino dagoen beteta ikusita eta indarreko plangintzan industria
garapenerako proposamen gehigarririk ez dagoela kontuan hartuta, 0 alternatiba edo
interbentzio eza baztertu egin da, indarreko Arau Subsidiarioek udalerriaren egungo beharrei
eta errealitateari erantzuten ez dietela iritzita.
1. alternatiban aurreikusitako eremuei dagokienez, ingurumen ikuspegitik, A-6 alternatiba
askoz ere egokiagoa da A-7 alternatiba baino, jarraian azalduko dugunagatik: A-6 eremua
Amategialdeko industrialdean dago, eremu horri jarraipena emanez eta eremu horren
atzealdean; beraz, ez da Araxes ibaiko GKLan sartzen. Aipatutako A-6 eremutik erreka txiki
bat pasatzen da eta erreka horretan eraginik ez izateko, area hori bi eremutan banatu da.
Ekialdean dagoen eremua eraldatutako zona batean dago eta bertan landaredi erruderal –
nitrofiloa dago; mendebalderantz lerratzen den eremua, berriz, belardi eta labore lurra da.
A-7 alternatibak honako ingurumen baldintzatzaileak ditu: Araxes ibaia GKLa da, intereseko
ibai zatia da, EAEko Korridore ekologikoen Sarea lotzen duena, eta Interes Bereziko Area da
bai bisoi europarrarentzat (Mustela lutreola) bai igaraba arruntarentzat (Lutra lutra.). EAEko
Ibai eta Erreka Ertzen antolamendurako LAParen arabera, 10 m-ko atzerapena errespetatu
beharko da urbanizazioraino eta 20 m-koa eraikinetaraino. Azkenik, paisaiari dagokionez
interes nabarmena duen gune batez ari gara. Izan ere, Nekazaritza-basozaintzako LAPak
“Balio estrategiko handiko paisaia” kategorian sartzen du gune hori eta Altzoko indarreko arau
subsidiarioetan babes bereziko kategorian sartzen da (Nekazaritza-paisaia babesteko Plan
Berezia).
Eremuok urez gainezka egiteko duten arriskuaz informazioa jasotzeko, URAren web orrian
dagoen informazioa kontsultatu da. A-6 areari dagokionez, 500 urteko uholde orbanak
ekialdeko eremuko barne bideko biribilaren zati txiki bati eragiten dio. Hala ere, eremuaren
gainerakoa eta, beraz, eraikinak, uholde orbanetatik kanpo geratzen dira. A-7 arean,
eremuaren zati bat 10, 100 eta 500 urteko orbanen eraginpean geratzen da, hala ere, area
urbanizatua orban horietatik kanpo geratzen da.
Laburbilduz, A-7 eremuaren garapenak ingurumen baldintzatzaile gehiago du A-6 eremuaren
garapenak baino. Gainera, kontuan izan behar da A-7 garapenak lurzoru birjina hartuko
lukeela, eta ez liokeela inongo garapeni jarraipenik emango.
Ingurumen irizpideak aintzat hartuta, baztertu egin da Aurrerapen dokumentuan
proposatutako A-7 eremua, eta Aurrerapen dokumentuko A-6 eremua zehazki definitzeari
ekin zaio. Kasu honetan, Amategialdeko 3. sektorea zehaztean, jarduera ekonomikoetarako
azalera 6.280 m2 murriztu da A-6 arearen hasierako diseinuarekiko. Murrizketa hori, kasu
honetan, industria garapenetarako lurzorua handitzeko bigarren mailako eskaera batzuk
baztertu izanari zor zaio eta plangintza berriaren eskaintza egun Amategialdean dagoen
lurzoruaren eskaera bakarra beteko duen lursail batera mugatu da, handitze eskaera puntual
bati erantzute aldera.
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4.3.

EKIPAMENDU KOMUNITARIOAK

Helburu nagusia da udalerrian eskaintzen diren ekipamenduak areagotzea eta sendotzea, eta
ekipamendu horiek gero eta handiagoa den biztanle kopuruari egokitzea, batez ere biztanle
gazteenei.
Udalerrian oinezkoentzako ibilbide sare bat sortu nahi da, dauden ekipamenduak erakarpen
ardatz gisan erabiliz, daudenak non dauden aztertuz, eta ekipamendu berriak, berriz, jarduera
sortuko duten eta udalerri barruan oinezkoentzako ibilbideei balioa emango dieten kokaleku
berrietan jartzeko planteatuz.
Hala, ekipamendu komunitarioei dagokienez, honako jarduketa hauek planteatzen dira:
-

-

Eskola ekipamendua: hezkuntzako Ekipamendua handitzea
haurtzaindegia, jangela eta halako erabilerak edukitzeko.

proposatzen

da,

Ekipamendu sozio-kulturala: eraikin polibalente bat eraikitzea planteatzen da, erabilera
kultural guztiak bertan biltzeko eta elkartu nahiz batzeko gune izateko. Eraikin hori 1.
sektorean dago, herriaren muinetik hurbil, udaletxetik eta plazatik gertu, eta espazio
horiekin hainbat ibilbideren bitartez lotuta. Era berean, ikastetxera bidean dago, eta hala,
lehenago aipatutako ibilbide sareak osatzen dira. Udaletxeko plazan ere ekipamendu
komunitario bat aurreikusten da.

-

Espazio libreak: espazio libre hori lehenago deskribatutako ekipamendu kulturalarekin
lotutako berdegune handi baten bidez zabaltzea planteatzen da.

-

Bide eta garraio sarea:

-

−

GI-3620 errepidea Altzo Azpitik pasatzen deneko tartea zabaltzea planteatzen da.
Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatzen du.

−

Altzo Muinora iristeko GI-3620aren ordezko bide alternatiboak proposatzen dira,
halako moldez non bidearen trazaduran aldapa handienak eta ikuspen murritzena
daukaten guneak ekidingo diren.

−

Hiri bideei dagokienez, Beheko kalea osatuko da; hala, GI-3620 errepidea Altzo
Muinora iristen den lekuan ordezko ibilbide bat ezartzen da. Bestalde, Beheko kalea
GI-3620arekin berriro batu arte jarraitzeko aukera planteatzen da; hala, ibilbide
alternatibak eta horiek eskaintzen dituzten aukerak biderkatu egiten dira.

Azpiegitura sareak: honako helburu nagusiok planteatzen dira:
−

Bai ura banatzeko sarea bai saneamendu sarea hobetzea, behar ez diren edo
desegokitzat jotzen diren galerak edo isurketak ekiditeko eta baliabide natural eta
ekonomikoak optimizatzeko.

−

Planteatutako garapen berrien hornidura eta saneamendu sistemaren eraginkortasuna
hobetzea.
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−

Sare banatzaileak ezartzea (euri urarentzat eta hondakin urentzat), hala garapen
berrietako eraikinetan nola herri barruko sareetan.

−

Baliabide horiek espazio publikoetan, bai zolatuetan bai berdeetan, optimizatzea, ur
horiek ahal den neurrian berrerabiltzea lehenetsiko duten sistemak erabiliz.

−

Plangintzatik, era orotako hondakinak biltzeko beharrezkoak diren espazioak
eskaintzea, bai gaur egun dauden espazioetan bai planteatutako garapen berrietan.

−

Araudiek ezarritakoak mailaz gainditzen dituzten ordezko energia garbiak lehenetsi eta
horien erabilera bultzatzea.

Ezarritako helburuak eta planteatutako proposamenak ingurumen ikuspegitik egokiak direla
eta iraunkortasun irizpide nabariz ezarri direla jotzen da; proposatutako ekipamenduek hobetu
egingo dute Altzoko biztanleen bizi kalitatea, aisiarako eremuak sortuko dira eta.
Ekipamenduak hiri bilbearen barrurako proposatzen dira; hori dela eta, eraikitzeko orduan
ingurumenean izango diren ondorioak ez dira oso esanguratsuak izango. Aitzitik, udalerri
barruan oinezkoentzako ibilbideak sortuko direnez, espazio libreen aprobetxamendua
handiagoa izan daiteke eta litekeena da horrek aisialdia eta efektu didaktikoa indartzea.
Testuinguru horretan, ekipamenduen programan proposatutako jarduketak ez dira Aurrerapen
Dokumentuan proposatutakoekiko aldatu, ez baita egungo proposamenen ordezko
alternatibarik aintzat hartu. Proposamenok udalerrian detektatu diren behar edo gabezia
zehatzei erantzuten diete; hala, ez da beharrezkotzat jo behar horien ordezko alternatibarik
diseinatzea.
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5. PLANEKO JARDUKETEN INPAKTUAK IDENTIFIKATU ETA BALORATZEA
Kapitulu honetan Altzoko HAPOak izan ditzakeen ondorioak –ingurumen inpaktuen iturri izan
daitezkeenak– identifikatu eta baloratu egiten dira.
5.1.
HAPO-AREN HELBURUEK INGURUMENEAN IZAN DITZAKETEN ONDORIOEN
ANALISIA
Plan Orokorraren helburu nagusiak Dokumentu honetako 1.2 Hiri Antolamendurako Plan
Orokorraren Irizpideak eta Helburuak atalean aipatu ditugu dagoeneko. Dokumentuak
ezarritako irizpide nagusiaren xedea da bizitegien, jarduera ekonomikoen, espazio libreen eta
ekipamenduen garapen beharrak, garapen iraunkorreko proposamenekin bateratzea.
Dokumentuak baliabideen erabilera razionalizatzearen alde, hondatutako elementuak
erregularizatzearen alde eta dauden ingurumen eta paisaia balioak errespetatu eta
indartzearen alde egiten du.
Irizpide nagusi horrek ingurumenean eragin positiboa izan dezakeen esparru orokor bat
ezartzen duela baloratu da, nahiz eta hau ere egia den: kontuan hartuta gaur egun `garapen
iraunkor´ delako kontzeptuaren barruan biltzen den irizpide, helburu eta proposamenen
aukeraren zabala, komenigarria da horietatik eratortzen diren proposamenen analisian
sakontzea.

5.2.
DOKUMENTUKO PROPOSAMENEK ETA JARDUKETEK INGURUMENEAN IZANGO
DITUZTEN ONDORIOAK. IDENTIFIKAZIOA ETA BALORAZIOA

5.2.1. METODOLOGIA
Kapitulu honetan, lehenik eta behin, Altzoko Hiri Antolamendurako Plan Orokorrean
proposatutako jarduketen ondorioz inguruneari eragiten zaizkion alterazioak identifikatzen
dira.
Bigarrenik, eragindako inpaktuak ezaugarritu egiten dira, Euskal Autonomia Erkidegoko
Ingurumena Babesteko 3/1998 Lege Orokorraren, otsailekoaren, 45. artikuluan eta Ingurumen
Inpaktua Ebaluatzeko Araudia onartzen duen 1131/1988 Errege Dekretuan, irailaren 30ekoan,
xedatutakoari jarraituz.
Identifikatutako eta balioetsitako ingurumen inpaktuak hierarkizatu egiten dira, haien garrantzi
erlatiboa zein den jakiteko. Era berean, inpaktu globalari buruzko ebaluazio bat egiten da.
Inpaktuen kalifikazioan erabiltzen den terminologia lehenago aipatutako 1131/88 Errege
Dekretuaren I. eranskinean adierazitakora egokitzen da.

-

IZAERA: jarduketa egin aurretiko egoerarekiko positiboa ala negatiboa den adierazten
du. Jarduketa onuragarria ala kaltegarria den adierazten du. Inpaktu positibotzat jotzen
da halakotzat onartzen dena, hala komunitate tekniko eta zientifikoaren eskutik nola
herritarren eskutik oro har, kostu eta onura generikoen gaineko azterketa baten eta
kontuan hartutako jarduketaren kanpo eraginen testuinguruan. Inpaktu negatibotzat
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jotzen da galera bat dakarrena natur balioan, balio estetiko-kulturalean, paisaian edo
produktibitate ekologikoan; edo kutsaduraren, erosioaren edo eremuak betetzearen
ondorioz eta udalerri jakin baten egitura ekologiko-geografikoarekin, izaerarekin eta
nortasunarekin bat ez datozen gainerako ingurumen arriskuen ondorioz eragiten diren
kalteen hazkundean.
-

-

-

-

-

-

-

JARDUERA MOTA: jarduerak ingurumen elementuetan edo ezaugarrietan duen
eragina nola gertatzen den deskribatzen du: inpaktua zuzena den, edo zeharkakoa,
edo beste batzuekiko sinergikoa.
IRAUPENA: irizpide hau inpaktuak jarduten dueneko denbora eskalari dagokio; izan
daiteke aldi baterakoa (denboran iraunkorra ez den alterazio bat gertatzen da, non
alterazio horren agerpena jakin edo kalkulatu egin daitekeen) edo iraunkorra (lekuan
presente dauden ekologia eta ingurumen erlazioen sistemen egituran edo funtzioan
nagusi diren jarduera faktoreetan denboran mugatu gabe dagoen alterazioa gertatzen
da).
UNEA: inpaktua agertzen deneko uneari dagokio. Epe labur, ertain eta luzerako
eragina esaten zaio, hurrenez hurren, urteko ziklo batean, bost urte baino lehenagoko
ziklo batean edo aldi luzeago batean, hurrenez hurren, ager daitekeen eraginari.
SINERGIA: ondorioak elkartu eta eragin handiago bat sortzeari esaten zaio; kasu
honetan, inpaktu bakun, metakor eta sinergikoez ariko gara. Ondorio bakuna da
ingurumen osagai bakar batean agertzen dena, edo jarduteko modu indibidualizatua
duena, ez ondorio berririk, ez ondorioen metaketarik ez sinergismorik eragin barik.
Ondorio metakorra da, berriz, agente eragilearen jarduna denboran luzatzean
larritasuna handitu egiten duena progresiboki, ez baitago kaltearen eragilearen
jardunaren handitzearen pareko denborazko eraginkortasunik duen ezabatze
mekanismorik. Ondorio sinergikoa da, azkenik, hainbat eragile aldi berean elkartu eta
denek batera ingurumenean eragiten duten ondorioa handiagoa denean banakako
intzidentziak, isolaturik hartuta, batuta baino.
ITZULGARRITASUNA: jarduketa gauzatu aurreko egoerara itzultzeko aukera,
zailtasuna edo ezintasuna hartzen da kontuan.
BERRESKURAGARRITASUNA: inpaktu berreskuragarria gertatzen da alterazio bat
eragin bai, baina alterazio hori ezaba daitekeenean. Aitzitik, inpaktu berreskuraezina
esaten zaio eragiten den alterazio edo galera, izan naturaren eraginez izan gizakiaren
eraginez, konpondu edo lehengoratu ezina denari.
NEURRI ZUZENTZAILEAK EGOTEA: kontuan hartzen da noiz abiarazi daitezkeen
inpaktua txikitzeko edo deuseztatzeko jarduera edo neurri zuzentzaileak.

Behin inpaktu desberdinak ezaugarritu ondoren, inpaktu negatiboak balioetsi dira, inpaktu
mailen eskala honen arabera:
-

BATERAGARRIA: jarduera eten ondoren, inpaktua desagertzea edo berehala
oneratzea. Ez da jarduera babesle edo zuzentzailerik behar.

-

ERTAINA: oneratzeko, ez dago jarduera babesle edo zuzentzaile intentsiboen
beharrik, eta hasierako ingurumen baldintzak lortzeak denbora eskatzen du.
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-

-

LARRIA: inpaktuaren tamaina dela-eta, ingurunearen baldintzak berreskuratzeko
jarduera babesle egokiak abiarazi behar dira. Jarduera horiek abiarazita ere,
oneratzeak denbora luzea eskatzen du.
KRITIKOA: inpaktuaren tamainak atalase onargarria gainditzen du. Halako
inpaktuetan, ingurumen baldintzen kalitatea etengabe galtzen da eta ez dago lehengo
baldintzak berreskuratzeko aukerarik, ezta neurri babesle edo zuzentzaileak hartuta
ere.

Inpaktu POSITIBO edo onuragarriak ere jaso dira. Halako inpaktuei dagokienez, balorazioa
halakoen presentzia identifikatzera mugatu da, onuragarritasunaren tamaina edo maila
berezituak identifikatu gabe.
Jarduketa bakoitzaren inpaktuak ezaugarritu eta baloratzeko tauletan inpaktuak adierazten
dira, inpaktuaren garrantziaren araberako kolore banarekin. Inpaktu positiboak (+) ikurraren
bidez adierazi dira.
Inpaktuak
Inpaktuaren
balorazioa

Mailak
Bateragarria
Co

5.2.2. PROPOSATUTAKO
BALORAZIOA

Ertaina
Mo

JARDUKETEN

Larria
Se

INPAKTUEN

Kritikoa
Cr

IDENTIFIKAZIOA

ETA

Altzoko Hiri Antolamendurako Plan Orokorrean proposatzen diren eta inpaktuen iturri izan
daitezkeen jarduketa nagusiak hauek direla jotzen da:
−
−
−
−

Bizitegi garapenak Altzo Muinon: UE 1 eta UE 2 egikaritze unitateak (1. sektorea)
Bizitegi garapenak Altzo Azpin: UE 3 egikaritze unitatea (2. sektorea)
Industri garapena Amategialdean: 3. sektorea.
Bide berriak hobetzea eta sortzea.

Ez dira aztertu herriguneko ekipamendu komunitarioei lotuta aurreikusten diren jarduketak,
puntualak izateagatik, edo ingurumen baldintzatzailerik ez egoteagatik, uste baita ez dutela
inpaktu esanguratsurik eragingo. Dena den, neurri babesle eta zuzentzaileei buruzko
kapituluan estrategikotzat jotzen diren ingurumen aspektuen gaineko erabaki orokorrak
bilduko dira, Plan orokorrak proposatutako jarduketa guztiei buruzkoak.
Ondoren, Altzoko HAPOaren Berrikuspenean aurreikusitako garapen programa bakoitzaren
ondoriozko inpaktuak aztertuko dira, hau da, bizitegi garapenen, industria garapenen eta
bideak berritu eta sortzearen ondoriozkoak.
5.2.2.1.

BIZITEGI GARAPENEN ONDORIOZKO INPAKTUAK

Eragina landaredian
Etorkizuneko bizitegi garapenak hartuko dituzten eremuak sega belardiz okupatuta daude
gaur egun.
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Bai Altzo Muino eremuan bai Altzo Azpikoan lehendik zeuden landa nukleoen perimetroan
daude, beraz, ez dute landaredi basotsuko formazioekin mugarik egiten.
Aurreikuspenen arabera, HAPOan proposatutako bizitegi programa egikaritzearen ondorioz,
txarrik txarrenean, belardi eta labore lurren 1,43 hektarea desagerraraziko da eta kategoria
horrek, txosten honetako 3.8 atalean adierazi den legez, 172 hektarea hartzen du udalerrian.
Hori hala, Altzo Muino eta Altzo Azpiko bizitegi garapenek udalerrian belardi eta labore lurrek
hartzen duten eremu osoaren %0,83 desagertzea edo kaltetzea ekar dezakete.
Beraz, inpaktua negatibo, zuzen, iraunkor, epe laburreko eragineko, bakun, atzerakorik
gabeko eta berreskuragarritzat jo da.
Era berean, obra fasean, eraikuntza lanak egingo diren eremuarekin mugakide diren
eremuetako landaredia ere kaltetua izan daiteke. Dena den, eraikuntza proposamenak
mugatuak direla-eta, aurreikusten da obrek ez diotela inpaktu esanguratsurik eragingo
hurbileko eremuetako landarediari, zeina belardi eta labore lurrek osatzen baitute.
Hala ere, obra fasean prebentziozko neurri batzuk izango dira aplikatzekoak, landarediari
behargabeko kalterik eragitea saiheste aldera.
Eragina faunan
Bizitegi erabilera berriak hartzeko proposatutako eremuetan egon daitekeen fauna, ziurrenik,
herri eta landa inguruneei lotutako ohiko fauna eta landazabalari lotutakoa dela jotzen da.
Faunari eragin diezaiokeen inpaktu potentziala obra fasekoa da, makinek eragozpenak edo
zuzeneko kalteak eragin diezazkiokete-eta abereren bati. Nolanahi ere, aipagarria da
eremuotan egon daitezkeen fauna espezieak mugikortasun handikoak direla eta obra
eremutik urrun dauden eremuetara jo dezaketela.
Hori hala, uste izatekoa da obra fasean faunari eragin dakiokeen inpaktua garrantzi txikikoa
izango dela. Inpaktua negatibo, zuzen, aldi baterako, epe laburreko eragineko, bakun,
atzerakorik gabeko eta berreskuragarritzat jo da.
Ustiapen faseari dagokionez, proposatutako bizitegi garapenen ezaugarriak kontuan hartuta,
biztanleriaren hazkundeak ez die muga erantsirik ekarriko Altzo Muinoko eta Altzo Azpiko
herriguneetako fauna espezieei.
Katalogatutako intereseko eremuak
Altzoko udalerrian natur intereseko bi elementu edo eremu hauek daude katalogaturik: Araxes
Ibaiaren GKLa eta babestutako zuhaitz berezi bat (Fagus sylvatica). Bizitegi garapenetarako
jarduketak eremu horietatik urrun dauden lekuetan aurreikusten dira, beraz, ez da espazio
horietan inpakturik espero ez obra fasean ez ustiapen fasean.
Etorkizuneko bizitegi erabilerak hartuko dituzten eremuen eta natur eremu babestuen artean
dagoen espazioa eraikuntza lanek eragin litzaketen kalteak moteltzeko nahikoa izango dela
uste da.
Gogora dezagun Araxes Ibaiaren ES2120012 GKLrako
identifikatutako zaintza helburu nagusiak hauek direla:
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-

Lehentasunezko interes komunitarioko 91E0* habitata: Alnus glutinosa eta Fraxinus
excelsior alubioi basoak.
Martin arrantzalea (Alcedo atthis)
Bisoi europarra (Mustela lutreola).

Kasu honetan, zaintza helburuetarako mehatxu nagusia Amategialdeko eremuan
aurreikusitako obrak dira, Araxes ibaitik hurbil xamar baitaude. Nolanahi ere, ez da
aurreikusten obra fasean ibai ibilgua eta haren babes eremuak okupatuko direnik, beraz,
elementu horietan ez da zuzeneko eraginik aurreikusten.
Oro har, uste da Altzoko HAPOan aurreikusitako jarduketek ez dutela eragin nabarmenik
izango Araxes GKLa zaintzeko helburuetan, ezta ibaiaren funtzionaltasun ekologikoan nahiz
koherentzian ere.
Era berean, ustiapen fasean ez da aurreikusten GKLaren mugen barruko lurzoruan nahiz
inguruetan okupaziorik egitea, beraz, ez da aurreikusten GKLaren intereseko elementuetan
inolako eraginik izatea.
Hori hala, Altzoko HAPOan jasotako jarduketak aztertuta, Araxes Ibaia ES2120012 GKLan ez
dela inpaktu esanguratsurik izango uste da.
Katalogatutako kultur ondarea
Altzo Muino eta Altzo Azpi bizitegi garapen berrietarako proposatutako eremuak
urbanizatutako eremuak dira, non arkitektura eta arkeologia elementu ugari dagoen.
Kasu honetan, kultur ondareko hainbat elementu dago etorkizuneko bizitegi eremuetatik
hurbil, nahiz eta horietatik bat ere ez dagoen proposatutako eremuen barruan.
Proposatutako eraikin kopurua kontuan hartuz gero, norainoko eta tamaina mugatuko obrak
egitea aurreikusten da eta obra horiek ez dute eragin nabarmenik izango herrigune bietan
identifikatutako kultur ondarean.
Nabarmendu behar da, gainera, kultur ondareko elementuentzako arriskuak obra fasean
biltzen direla, ustiapen fasean ez baita aurreikusten kultur ondareko elementuei eragitea.
Testuinguru horretan, katalogatutako kultur ondarearen gaineko eragina inpaktu potentzial
negatibo, zeharkako, aldi baterako, epe laburreko, bakun, itzulgarri eta berreskuragarritzat jo
da.
Jabari publiko hidraulikoa eta lurgaineko uren kalitatea
Irisoro erreka Altzoko HAPOan Altzo Azpiko bizitegi garapena hartzeko proposatzen den
eremuaren hegoaldean dago. Ez obra fasean ez ustiapen fasean jabari publiko hidraulikoa
okupatzea aurreikusten ez bada ere, urbanizazio eta eraikuntza jarduketek erreka horren uren
kalitatean eragina izan dezaketela uste da, batez ere solidoen ekarpena dela eta.
Proposatutako eremuaren eta Irisoro errekaren artean dagoen distantzia kontuan hartuz, eta
obren norainokoa mugatua izango dela aurreikusita, lurgaineko ibilguetan izango den eragina,
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eraginik badago, puntuala eta garrantzi txikikoa izango dela uste da, nahiz eta prebentzio
neurri egokiak hartu beharko diren halakorik gerta ez dadin.

Irudia: Irisoro errekaren egoera Altzo Azpi eremuan.

Inpaktua paisaian
Altzoko HAPOan xedatutako jarduketa guztien artean, paisaia inpakturik esanguratsuena
aurreikusitako bizitegi programa egikaritzearen ondoriozkoa izango dela aurreikusten da.
Etorkizuneko erabilera horiek hartzeko proposatu diren eremuak gaur egun eremu
urbanizatuak dira eta bertan badaude lehendik egindako eraikinak ere. Proposatutako
eremuak lehendik dauden herriguneetan egoteak handitu egiten du lur horien begi-bistarako
xurgapen ahalmena, eta hala, begi inpaktua arinagoa da.
HAPOan proposatutako etxebizitza tipologia udalerriak daukan tipologiara ondo egokitzen
dela uste da; hori hala, ez da arazo garrantzitsurik aurreikusten eraikin berriak Altzoko
udalerrian lehendik dagoen hiri bilbera ondo egokitzeko.
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Irudia: Altzo Muinon azken urteotan eraikitako bi familiako etxebizitzen tipologia.

Oro har, aipagai dugun eremuaren garapena lehendik dagoen hiri bilbea sendotzea dakarrela
uste da.
Era berean, obra fasean, udalerriaren paisaiarekin bat ez datozen ezaugarriak dituzten
obrako makinak eta instalazioak egongo direla-eta, begi inpaktua sortzea aurreikusten da.
Hala ere, esan beharra dago uste dela obra horiek ez dutela tamaina handia hartuko, ez
baitute obrako makina eta instalazio asko egotea eskatuko.
Testuinguru horretan, obra fasean eragingo den paisaia inpaktua negatibo, zuzen, aldi
baterako, epe laburreko, bakun, atzerakorik gabeko eta berreskuragarritzat jo da.
Ustiapen fasean, berriz, inpaktua negatiboa, zuzena, iraunkorra, eraikin berriak mantentzen
diren bitartean luzatuko dena, bakuna, atzerakorik gabea eta berreskuraezina izango dela jo
da.
Lurzoruaren artifizializazioa
Altzoko HAPOaren berrikuspenak proposatzen du 14.394 m2-ko eremu bat bizitegietarako hiri
lurzoru berri gisa sailkatzea; horrek ekarriko luke gaur egun okupatuta dagoen hiri lurzorua
%26 handitzea, indarreko arau subsidiarioek bizitegietarako hiri lurzoruko 54.817,6 m2
jasotzen baitute.
14.394 m2 Bizitegietarako Hiri Lurzoru gisa sailkatzea, Altzoko udalerriko azalera osoaren
%0,14 kategoria horretan sartzea da. Hori dela eta, bizitegi programaren garapenerako
HAPOak proposatzen duen lurzoru artifizializazioa onargarritzat jotzen da.
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Inpaktua negatiboa, zuzena, HAPO berria indarrean dagoen bitartean iraunkorra, bakuna,
atzerakorik gabea eta berreskuragarria izango dela jotzen da.
Baliabideak kontsumitzeko eskaera
Altzoko HAPOan proposatutako bizitegi programarekin 40 etxebizitza gehiago egongo da, hau
da, lehendik zegoen etxebizitza kopuruarekiko %26ko hazkundea izango da. Etxebizitza berri
horien ondorioz etorriko den biztanle hazkundeak handitu egingo du baliabide eta energia
kontsumitzeko eskaera.
Hala ere, Altzoko udalerriko egungo biztanleria 400 biztanlekoa dela kontuan hartuta (Eustat,
2008), uste da bizitegi garapen berrien ondorioz etorriko den baliabide eskaeraren hazkundea
onargarria izango dela eta ez dela inpaktu esanguratsurik eragingo.
Era berean, eraikuntza obrek baliabide, lehengai eta energia gehigarria kontsumitzea
eskatuko dute, inpaktua soilik aldi baterako izango bada ere. Halaber, aurreikusitako bizitegi
programari erreparatuz gero, ez da adierazten baliabideen kontsumoa handia izango denik,
20 bat eraikinetan banatutako 40 etxebizitza eraikitzea aurreikusten baita.
Lur balantzea
Obra fasean lurrak mugitu eta zenbait hondeaketa egin beharra dago eta, ondorioz, lurra
sobera gera daiteke. Espedientea izapidetzeko une honetan, ez da bizitegi eremu berriei
buruzko nahikoa ezaugarri ezagutzen; hori dela eta, zaila da aurreikusten den lur balantzea
eta eragingo den inpaktuaren norainokoa kalkulatzea.
Nolanahi ere den, proposatutako eremuen orografia eta proposatutako jarduketen norainokoa
kontuan hartuz, ez da lur soberakin handirik espero, beraz, lur balantzearen ondoriozko
inpaktua txikia izatea aurreikusten da.
Hori guztia aintzat hartuta, inpaktua negatiboa, zuzena, iraunkorra, epe laburrean eragina
izango duena, bakuna, atzerakorik gabea eta berreskuraezina izango dela jotzen da.
Kutsaduraren gehikuntza
Kutsadura handitu egingo dela aurreikusten da, bai obra fasean bai ustiapen fasean.
Obra fasean, aurreikusten da makinen funtzionamenduaren ondoriozko kutsadura egotea
(olioak, galipotak), baita urbanizazio eta eraikuntza jarduketetatik eratorritako hondakinak
egotea ere, zeinak behar den moduan tratatu beharko diren. Dena dela, aurreikuspenen
arabera, kutsaduraren gehikuntza ez da oso esanguratsua izango obra fasean.
Halaber, etxebizitza berriak eraikitzeak udalerriko biztanle kopurua handitzea ekarriko du,
beraz, uste izatekoa da hazkundea gertatuko dela hondakinen sorkuntzan (batez ere hiri
hondakin solidoetan eta hondakin uretan), baina onargarritzat jotzen da, proposatutako
hazkundea neurritsua izango baita. Aipatutako hondakinon ardura, berriz, dagokien zerbitzu
mankomunatuek hartuko dutela jotzen da. Ingurumen Inpaktuari buruzko Baterako Ebaluazio
prozeduratik, horrek hala behar duela gogorazi behar da.
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Hori guztia kontuan hartuta, obra faseko kutsaduraren gehikuntza inpaktu negatiboa, zuzena,
aldi baterakoa, epe laburrean eragina izango duena, metakorra, itzulgarria eta
berreskuragarria izango dela jotzen da.
Ustiapen faseko inpaktuari dagokionez, inpaktua negatiboa, zuzena, iraunkorra, epe ertainera
eragin iraunkorra izango duena, metakorra, atzerakorik gabea eta berreskuraezina izango
dela jotzen da.
Mugikortasuna-irisgarritasuna
Urbanizazio eta eraikitze lanek eragozpenak sorrarazi diezazkiekete noizean behin Altzoko
biztanleei obrek irauten duten bitartean, noizbehinkako noranzko aldaketak eta trafiko etenak
direla eta.
Edonola ere, uste izatekoa baita obrek ez dutela tamaina esanguratsurik hartuko, ez da
aurreikusten obra fasean mugapen handirik izango denik udalerrian normal mugitzeko,
eragozpenik egotekotan, noizbehinkako eragozpenak izango dira eta.
Halaber, bizitegi garapenetarako proposatutako eremuek lehendik dagoen hiri bilbeari
jarraitzen diotenez, bizitegi eremu berrien eta Altzo Azpi eta Altzo Muinoko herriguneen arteko
mugikortasunak eta irisgarritasunak hobera egingo dute.
Hori guztia kontuan hartuta, obra fasean eragingo den inpaktua negatiboa, zuzena, aldi
baterakoa, epe laburrekoa, bakuna, itzulgarria eta berreskuragarria izango dela jotzen da.
Ustiapen faseari dagokionez, bizitegi garapenen kokalekua dela-eta, eragina positiboa izango
dela jotzen da.
Inguruko zarata. Sosegua
Obra fasean zehar, halako jarduketetan izan ohi diren inpaktuak gertatuko dira (zaratak,
bibrazioak, hautsa, hondakinak…); baina aldi baterako izango dira betiere eta,
aurreikuspenen arabera, ez dira esanguratsuak izango.
Nolanahi ere, obra fasean eragingo den inpaktua negatiboa, zuzena, aldi baterakoa, epe
laburrekoa, bakuna, itzulgarria eta berreskuragarria izango dela jotzen da.
Ustiapen faseari dagokionez, 40 etxebizitza berri eraikitzeak bultzatuko duen biztanle
hazkundearen ondorioz, baliteke ibilgailuen trafikoak gora egitea; dena den, uste izatekoa da
ondorio horrek ez duela Altzo Azpi eta Altzo Muinoko herriguneetako kalitate akustikoan
inpaktu esanguratsurik sortzeko moduko tamainarik hartuko.
Ahalmen handiko lurzoruen galera
Altzo Muinon eta Altzo Azpin VI. eta VII. mota agrologikoko lurzoruak daude, beraz, ahalmen
agrologiko txikia eta muga handiak dituzten lurzoruak dira. Hori dela eta, Altzoko HAPOan
proposatutako bizitegi programaren garapenak ahalmen handiko lurzorurik galarazten ez
duela jotzen da.
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Nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiapenen galera
Bizitegi erabilerak hartzeko proposatzen diren eremuetan ez dago gaur egun intereseko
nekazaritza eta abeltzaintza ustiapenik, belardiak eta nekazaritzako ustiategi txikiak baino ez
daude bertan.
Hori hala, HAPOan etxebizitza gaietan proposatutako jarduketak egikaritzeak ez du
nekazaritza eta abeltzaintza ustiapen estrategiko edo interesekorik desagerraraziko.
Mugaz haraindiko ondorioak
HAPOan egindako proposamenetatik eratorritako mugaz haraindiko ondoriorik ez da
detektatu.
Arrisku eratorriak
Azterlan honetako 3.12 atalean aipatu den legez, GESPLANek (Eusko Jaurlaritza) emandako
informazioak Altzo Muinon eta Altzo Azpin oro har onargarriak diren eraikuntza baldintzak
adierazten ditu.
Edonola ere, eta jarduketak egingo direneko maldak %20 inguruan eta tarte batzuetan
%25etik gora dabiltzala kontuan hartuta, urbanizazio proiektuak azterketa xehatuagoa jaso
beharko du aspektu horri buruz.
Ez da jatorri natural edo antropikoko bestelako arriskurik identifikatu.
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5.2.2.2.
AMATEGIALDEKO
INPAKTUAK

INDUSTRIALDEA

HANDITZEAREN

ONDORIOZKO

Eragina landaredian
Amategialdeko industrialdea handitzeko proposatzen den eremua belardiek hartuta dago gaur
egun. Lehendik ere hor zegoen pabiloi baten atzealdea da, beraz, urbanizatutako eremu
batean dago.
Hala ere, ekialdetik baso misto batekin egiten du muga eta, kentzea aurreikusten ez bada ere,
baso horrek bai jasan dezake eraginik obra fasean, batez ere prebentzio neurri egokiak
aplikatzen ez badira.
Hori hala, inpaktua negatiboa, zuzena, aldi baterakoa, epe laburrekoa, bakuna, itzulgarria eta
berreskuragarria izango dela jotzen da. Lurzoru industriala modu neurritsuan handituko delaeta, aurreikusten da obren tamaina ez dela oso esanguratsua izango; beraz, inpaktua
onargarria izango dela uste da.
Jabari Publiko Hidraulikoa
Amategialdeko industri eraikinen artean errekatxo bat doala eta, lurgaineko uren eta jabari
publiko hidraulikoaren kalitatea kaltetu egin liteke.
Hala ere, proposatutako eraikinak errespetatu egiten digu EAEko Ibai eta Erreka Bazterrak
Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planak ezartzen dituen gutxieneko atzerapenak.
Hori hala, lurgaineko ur ibilguek jasan ditzaketen inpaktuak obra fasean metatuko direla uste
da, hondeaketen ondorioz solidoak ibilgura eraman daitezkeelako, edo bestela makinek,
ezbeharrez, isurpenak egin ditzaketelako (olioak etab.).
Kasu honetan, kontuan hartu behar da, halaber, aipatutako errekaren arro hidrografikoa txikia
dela (< 1 km2), eta horrek ibilgua aldizkakoa izatea ahalbidetzen duela.
Nolanahi ere, prebentzio neurri egokiak hartu beharko dira, errekara solidorik edo
kutsatzailerik botatzea ekidingo bada.
Nahiz eta ez den aurreikusten Jabari Publiko Hidraulikoan inpakturik gertatzea HAPOak
Amategialdean egiteko proposatutako jarduketen eraginez, obra fasean lurgaineko uren
ibilbidean eragin daitezkeen kalteak direla-eta, inpaktua negatibo, zuzen, epe laburreko,
bakun, itzulgarri eta berreskuragarritzat jo da.
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Irudia: Amategialdeko industrialdea zeharkatzen duen eta pabiloi artean sarturik doan errekaren
ikuspegia.

Inpaktua paisaian
Garapen industrialerako proposatutako eremua lehendik dauden industria pabiloien ondoondoko gunean dago; beraz, jarraipena emango dio lehendik dagoen eraikinetako bati.
Kasu honetan, industrialdeak gaur egun sortzen duen paisaia inpaktua kontuan hartuta, uste
da HAPOan proposatutako handitzeak eragingo duen begi inpaktua ez dela oso esanguratsua
izango, eremu horrek gaur egun dituen ezaugarriak direla-eta begi-bistarako xurgatze
ahalmena nahikoa delakoan.
Era berean, eremua industriala izateak arindu egingo du obra fasean makinak egotearen
ondoriozko paisaia inpaktua.
Hori hala, garapen industrialen begi inpaktua negatiboa, zuzena, iraunkorra, eraikin berriak
dirauten bitartean mantenduko dena, bakuna, atzerakorik gabea eta berreskuraezina izango
dela jo da.
Lurzoruaren artifizializazioa
Altzoko HAPOaren Berrikuspenak ekonomia jardueretarako hiri lurzorua 2.772 m2 handitzea
proposatzen du. Indarreko Arau Subsidiarioek 3,77 hektareako eremu bat sartzen dute
kategoria horretan, beraz, HAPO berrian jasotako handitzeak ekonomia jardueretarako
lurzorua %7,2 handitzea dakar.
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2.722 m2 horiek ekonomia jardueretarako hiri lurzoruan sartzeak eremu horren artifizializazioa
dakar, berez udalerriko azalera osoaren %0,03 bada ere.
Datu horiekin, HAPOan jasotako garapen industrialerako programak dakarren lurzoru
artifizializazioak ez duela inpaktu esanguratsurik eragiten eta onargarria dela jotzen da.
Dena dela, inpaktua negatiboa, zuzena, iraunkorra, epe laburrekoa, bakuna, atzerakorik gabe
eta berreskuraezintzat jotzen da.
Baliabideak kontsumitzeko eskaera eta kutsaduraren gehikuntza
Amategialdeko industrialdean instalazio industrial berriak eraikitzeak baliabideen kontsumoa
(lehengaiak eta energia) modu puntualean handitzea ekarriko du, lanak direla eta.
Proposatutako handitzea mugatua denez, baliabideen eskaerak izango duen gehikuntza
neurritsua izango da; hori dela eta, uste da eragina ez dela oso esanguratsua izango.
Ustiapen faseari dagokionez, eremuan garatuko diren jarduera berrien ondoriozko baliabide
eskaeraren gehikuntza, jarduera horien nolakotasunaren eta ezaugarrien araberakoa izango
da.
Kasu honetan, baliabideen kontsumoak, garatu beharreko jardueren arabera, aldaketa
handiak izan baditzake ere, uste da eragina ez dela esanguratsua izango, zeren eta eraikin
industrial berri batez baino ez baikara ari. Hala ere, prebentzio irizpideak aplikatuta, ustiapen
faseko inpaktua ertaina izango dela jo da.
Hala, inpaktua negatiboa, zuzena, iraunkorra (aldi batez handiagoa izango den arren), epe
laburrekoa, bakuna, itzulgarria eta berreskuraezina izango dela jo da.
Kutsaduraren gehikuntzari dagokionez ere antzera, izan ere, jarduera industrial desberdinek
sortutako kutsaduraren arteko aldakortasunak berarekin dakarren aukera sorta hain baita
handia ezen, plangintzaren fase honetan, gehikuntza horren ondoriozko inpaktua kalkulatzea
zaildu egiten baita. Hori dela eta, prebentzio irizpideak aplikatuta, ustiapen faseko inpaktua
ertaina izango dela jo da.
Era berean, obra fasean makinen funtzionamenduaren ondoriozko kutsadura (olioak,
galipotak) eta baita urbanizazio eta eraikitze jarduketen ondoriozkoa ere egotea aurreikusten
da, denak ere behar bezala tratatu beharrekoak. Nolanahi ere den, uste da kutsaduraren
gehikuntza ez dela oso esanguratsua izango obra fasean.
Lur balantzea
Obra fasean lurrak mugitu eta zenbait hondeaketa egin beharra dago eta, ondorioz, lurra
sobera gera daiteke. Espedientea izapidetzeko une honetan, ez da bizitegi eremu berriei
buruzko nahikoa ezaugarri ezagutzen; hori dela eta, zaila da aurreikusten den lur balantzea
eta eragingo den inpaktuaren norainokoa kalkulatzea.
Nolanahi ere den, proposatutako jarduketen norainokoa kontuan hartuz, ez da lur soberakin
handirik espero, beraz, lur balantzearen ondoriozko inpaktua txikia izatea aurreikusten da.
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Hori guztia aintzat hartuta, inpaktua negatiboa, zuzena, iraunkorra, epe laburrean eragina
izango duena, bakuna, atzerakorik gabea eta berreskuraezina izango dela jotzen da.
Inguruko zarata, sosegua
Obra fasean zehar, halako jarduketetan izan ohi diren inpaktuak gertatuko dira (zaratak,
bibrazioak, hautsa, hondakinak…); baina aldi baterako izango dira betiere eta,
aurreikuspenen arabera, ez dira esanguratsuak izango.
Nolanahi ere, obra fasean eragingo den inpaktua negatiboa, zuzena, aldi baterakoa, epe
laburrekoa, bakuna, itzulgarria eta berreskuragarria izango dela jotzen da.
Ustipen faseari dagokionez, Amategialdeko industrialdean izango diren jarduketen
ezaugarriek baldintzatuko dute eremuaren kalitate akustikoa. Kasu honetan, aurreikusten den
eraikin berrian ezarriko den jarduerak baldintzatuko du inguruan sortuko den zarata eta,
ondorioz, ustiapen faseko inpaktu akustikoa. Hori dela eta, ustiapen faseko inpaktua ertaina
izango dela baloratu da.
Ahalmen handiko lurzoruen galera
Amategialdeko industrialde inguruan IV. edo VI. mota agrologikoko lurzoruak daude, beraz,
mugaturik dauden lurzoruak dira, ahalmen agrologiko txikikoak. Hori dela eta, uste da
Amategialdeko industrialdea handitzeak ez duela ahalmen agrologiko handiko lurzorurik
galtzea ekarriko.
Nekazaritza eta abeltzaintzako ustiapenen galera
Plan orokorraren berrikuspenak Amategialdeko inguruak betetzea proposatzen du eta
horretarako eremua handitzea. Handitzeko proposatzen den eremuan gaur egun ez dago
intereseko nekazaritza eta abeltzaintza ustiapenik, egun belarditzat har litekeen belar geruza
batek estaltzen du eta.
Kasu honetan, Amategialdeko industrialdea handitzeko lanak egikaritzeak ez du nekazaritza
eta abeltzaintza ustiapenik galaraziko.
Urek gainezka egiteko arriskua
Eusko Jaurlaritzako Uren Zuzendaritzaren uholde arriskuari buruzko Mapen arabera,
Amategialdeko industrialdeari 100 eta 500 urteko orbanek eragiten diete; hala ere,
industrialde horri txertatu beharreko eremu berria eragin-eremu horietatik kanpo dago.
Edonola ere, uholde arriskua kontuan hartu beharreko faktorea izango da industri eraikin
berriaren Urbanizazio Proiektuan.
Inpaktua negatiboa, zuzena, iraunkorra, epe ertainekoa, bakuna, atzerakorik gabea eta
berreskuraezina izango dela jo da; nolanahi ere, uste da proposatutako industri eremu berrian
uholde arriskua ez dela esanguratsua izango.
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Arrisku geoteknikoak
Gesplan aplikazioak (Eusko Jaurlaritzak) adierazten duenez, Amategialdeko eraikuntza
baldintzak ez dira batere egokiak, uholde, istiltze, eramateko ahalmen eta asentu arazoak
tarteko. Eremuan, haatik, pabiloi industrialak daude gaur egun.
Honenbestez, aspektu horri buruzko azterketa xehatuago bat egin beharko da Urbanizazio
Proiektuan.
Inpaktua negatiboa, zuzena, aldi baterakoa, epe laburrekoa, bakuna, atzerakorik gabea eta
berreskuraezina izango dela jo da.
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5.2.2.3.

BIDEAK HOBETZEA ETA BERRIAK SORTZEA

Landaredia
Proposatutako bideak, nagusiki, belardi eta labore lurretan daude; beraz, galera onargarritzat
jotzen da.
Bideak hobetzearen eta berriak egitearen ondorioz landaredian eragingo den inpaktua
negatiboa, zuzena, aldi baterakoa, epe laburrekoa, bakuna, atzerakorik gabea eta
berreskuragarria izango dela jo da.
Fauna
Obra faseak eragozpenak eragin diezazkioke laneko gunetik hurbil dagoen faunari aldi batez.
Hala ere, gizakiak hartutako eremuetako belardiez ari garenez, egotekotan, landazabalean
eta hirigunean ohikoa den fauna egongo da.
Mugikortasun handiko fauna espezieez ari gara beraz, erraz lekualdatzen direnez; beraz,
obren eraginak ekidin ditzakete.
Hala ere, bide berriak egitea, ustiapen fasean, habitata zatitzeko modu bat izan daiteke,
faunaren mugikortasuna mugatu egiten dela eta. Oztopo efektu hori baloratzeko, honako
balorazio hauek hartu dira kontuan:
-

Uste da etorkizuneko bideen kokalekua inguratzen duten habitatak ez direla
interesekoak faunarentzat, azterlan honetako 3.9.6. atalean, Faunarentzako
intereseko eremuak izenekoan, adierazitakoari jarraituz.
Aipagai dugun eremuan dagoen fauna, funtsean, gizakia dabilen inguruneetako ohiko
espezieetara eta landazabaleko ohiko espezieetara mugatzen dela uste da; nolanahi
ere, mugikortasun handikoak dira.
Bide berri horiek jasango duten trafiko dentsitatea ez dela esanguratsua izango uste
da, eta honenbestez, faunarentzako mehatxua murriztu egingo da.

Hori guztia kontuan hartuta, uste da bide azpiegitura berri horiek ustiapen fasean eragingo
duten habitat zatiketatik eta oztopo efektutik ez dela faunarentzako eragin esanguratsurik
etorriko.
Lurzoruaren artifizializazioa
Bide berriak egiteak Bide Komunikazioen Sistema Orokorraren kategoriara zuzendutako
lurzorua %8,1 handitzea ekarriko du. Horrek 0,7 hektareako azalera bat artifizializatzea
eragingo du, hau da, udalerriaren azalera osoaren %0,07.
Datu horiek kontuan hartuta, uste da Altzoko HAPOan proposatutako bide azpiegituren
programa egikaritzeko behar den artifizializazioa onargarria dela eta ez duela inpaktu
esanguratsurik sortuko.
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Inpaktua paisaian
Proposatzen diren jarduketa batzuk egiteko lur erauzketak eta lubeteak egin behar dira eta
horrek aintzat hartzeko moduko begi inpaktu bat sor dezake, udalerriko eremu askok daukan
paisaia kalitatea kontuan hartuta.
Azpiegitura lineal berriak sortzeak paisaia inpaktu bat eragin dezake eta hori aintzat hartu
behar da eta paisaia leheneratzeko programa baten bidez arindu, azterlan honetako hurrengo
kapituluan xedatuko den legez.
Obra fasean, makinen eta metak jartzeko guneen presentziak aldi baterako paisaia inpaktua
sor dezake, baina hori guztia erabat leheneratuko da lanak amaitzean.
Kasu honetan, bide berriak sortzearen ondoriozko paisaia inpaktua negatiboa, zuzena,
iraunkorra, epe laburrekoa, bakuna, atzerakorik gabea eta berreskuragarria izango dela jo da.
Mugikortasuna-irisgarritasuna
Obra fasean, baliteke noizean behin lanak egiten direneko bideetan trafiko etenak edo
noranzko aldaketak egin behar izatea; hala ere, noizbehinkako eragozpenak izatea
aurreikusten da.
Ustiapen faseari dagokionez, HAPOan aztertzen eta aurreikusten diren bide sareko
jarduketek Altzoko herriguneetako (Altzo Muino eta Altzo Azpi) mugikortasuna eta
irisgarritasuna hobetzen lagunduko dute. Era berean, uste da bide sarean egiteko
proposatzen diren hobekuntzek mugikortasun modu ez-motorizatuak bultzatuko dituztela,
garai jakin batzuetan eremu batzuk oinezkoentzako bihurtzen lagunduko dute eta.
Hori guztia dela eta, obra fasean mugikortasun-irisgarritasunak izango duen inpaktua
negatiboa, zuzena, aldi baterakoa, epe laburrekoa, bakuna, itzulgarria eta berreskuragarria
izango dela jo da; ustiapen fasean, berriz, inpaktua positibotzat jo da.
Inguruko zarata, sosegua
Obra fasean zehar, halako jarduketetan izan ohi diren inpaktuak gertatuko dira (zaratak,
bibrazioak, hautsa, hondakinak…); baina aldi baterako izango dira betiere eta,
aurreikuspenen arabera, ez dira esanguratsuak izango.
Beraz, obra fasean eragingo den inpaktua negatiboa, zuzena, aldi baterakoa, epe laburrekoa,
bakuna, itzulgarria eta berreskuragarria izango dela jo da.
Ustiapen fasean, GI-3620 errepidearen ordezko bide bat sortzeak, Altzo Muinora iristeko
tartean, inpaktu desberdinak eragin ditzake hainbat eremutan:
Beheko Kalean ordezko bide bat egiteak, aurreikuspenen arabera, gune horretan
trafikoa handitzea ekarriko du, horrek berarekin dakarren inpaktu akustikoarekin. Hala ere,
esan beharra dago aurreikuspenen arabera ibilgailuen trafikoa modu neurritsuan handituko
dela gune horretan.
Ordezko bide hori eginda, baliteke GI-3620 errepidearen Altzo Muinoko tartean
ibilgailu pilaketak desagertzea. Beraz, gune horretan kalitate akustikoak hobera egitea
aurreikusten da.
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Nolanahi ere den, kalitate akustikoan izango diren hobekuntza edo okerrera egite horiek ez
dira oso esanguratsuak izango, udalerria zeharkatzen duen trafiko motorizatuaren dentsitatea
txikia da eta. Hori dela eta, aurreikuspenen arabera, bide berriak sortzeak ez dio gehiegi
eragingo udalerriko kalitate akustikoari (ez zentzu positiboan ez negatiboan).
Kutsaduraren gehikuntza eta baliabideak kontsumitzeko eskaera
Bide berriak eraikitzeak baliabideen kontsumoa (lehengaiak eta energia) modu puntualean
handitzea ekarriko du, lanak direla eta.
Era berean, obra fasean makinen funtzionamenduaren ondoriozko kutsadura (olioak,
galipotak) eta baita urbanizazio jarduketen ondoriozkoa ere egotea aurreikusten da. Dena
den, aurreikusitako jarduketa mugatua denez, obra fasean baliabideen eskaera eta kutsadura
modu neurritsuan handitzea aurreikusten da; hala, bi inpaktuok ez dira esanguratsutzat jo
obra fasean.
Ustiapen faseari dagokionez, bide berriak egiteak udalerria zeharkatzen duen ibilgailuen
trafikoa modu puntualean handitzea ekar dezake, baina ez da inpaktu esanguratsutzat jotzen.
Ordezko bideok egitearen ondorio nagusia, bada, Altzoko herrigunean soilik oinezkoentzako
izango diren aldi baterako espazioak sortzea izan daitekeela uste da. GI-3620 errepidea garai
jakin batzuetan baino ez dela itxiko uste da (esaterako, herriko jaietan); beraz, horrek ez dio
ibilgailu motorizatuen lekuan garraio modu iraunkorragoak sartzeari asko lagunduko.
Nolanahi ere, uste da ustiapen fasean bide berriek kutsaduraren gehikuntzan ez dutela
inpaktu handirik eragingo.
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TAULA: INGURUMEN INPAKTUAK EZAUGARRITU ETA BALORATZEKO MATRIZEA: Bideen hobekuntza eta bide berriak sortzea.
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5.2.3. IDENTIFIKATUTAKO INPAKTUEI BURUZKO BALORAZIOA
5.2.3.1.

BIZITEGI GARAPENEN ONDORIOZKO INPAKTUAK

Honako hauek inpaktu ertaintzat jo dira obra fasean: landarediaren gaineko eragina, paisaia
inpaktua, lurzoruaren artifizializazioa, baliabideen eskaeraren gehikuntza, kutsaduraren
gehikuntza, inpaktu akustikoa eta arrisku geoteknikoak; hala ere, inpaktu gehienok
bateragarriak dira prebentzio neurri eta neurri zuzentzaile egokien aplikazioarekin.
Era berean, obra fasean inpaktu bateragarritzat jo dira faunaren gaineko eragina,
katalogatutako kultur ondareak izan dezakeen inpaktua, mugikortasunaren gaineko aldi
baterako eragina eta nekazaritza nahiz abeltzaintza ustiapenen galera.
Ustiapen faseari dagokionez, inpaktu bateragarritzat jo dira faunaren gaineko eragina,
baliabideen eskaeraren gehikuntza, kutsaduraren gehikuntza eta inpaktu akustikoa. Bizitegi
garapenek Altzoko udalerriko mugikortasunean eta irisgarritasunean izango duten inpaktua
positibotzat jo da.
Azkenik, ustiapen fasean lurzoruaren artifizializazioa eta paisaia inpaktua inpaktu ertaintzat jo
dira, nahiz eta azken hori bateragarri egin daitekeen Urbanizazio eta Eraikuntza Proiektuari
dagokion Paisaia Leheneratzeko Programaren aplikazioarekin.

5.2.3.2.

GARAPEN INDUSTRIALAREN ONDORIOZKO INPAKTUAK

Landarediaren gaineko eragina bateragarritzat jo da, hala ustiapen fasean nola obra fasean.
Halaber, honakoak inpaktu ertaintzat jo dira obra fasean: jabari publiko hidraulikoaren eta
lurgaineko uren kalitatearen gaineko eragina, paisaia inpaktua, lurzoruaren artifizializazioa,
baliabideen eskaeraren gehikuntza, kutsaduraren gehikuntza, lur balantzea, inpaktu
akustikoa, arrisku geoteknikoak eta uholde arriskua; hala ere, inpaktu gehienok bateragarri
egin daitezke prebentzio neurri eta neurri zuzentzaile egokien aplikazioarekin.
Ustiapen fasean, lurzoruaren artifizializazioa eta paisaia inpaktua inpaktu ertaintzat jo dira,
nahiz eta azken hori bateragarri egin daitekeen Urbanizazio eta Eraikuntza Proiektuari
dagokion Paisaia Leheneratzeko Programaren egikaritzarekin.
Era berean, prebentzio irizpideak kontuan hartuz, eta industri eremu berrian etorkizunean
egingo diren jarduerak zeintzuk izango diren oraindik jakin gabe, ustiapen faseko inpaktu
ertaintzat jo dira baliabideen eskaeraren gehikuntza, kutsaduraren gehikuntza eta inpaktu
akustikoa.

5.2.3.3.
BIDE
INPAKTUAK

BERRIAK

HOBETZEAREN

ETA

SORTZEAREN

ONDORIOZKO

HAPOan bide berriak hobetu eta sortzeko aurreikusitako jarduketak egikaritzetik espero diren
inpaktuak identifikatu eta ezaugarritu ondoren, inpaktuok baloratu egin dira.
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Honako hauek inpaktu ertaintzat jo dira obra fasean: faunaren gaineko eragina, paisaia
inpaktua, baliabideen eskaeraren gehikuntza eta obrek eragindako kutsaduraren gehikuntza
eta inpaktu akustikoa; dena den, inpaktu horiek guztiak bateragarri egin daitezke prebentzio
neurri eta neurri zuzentzaile egokien aplikazioarekin.
Era berean, obra faseko inpaktu bateragarritzat jo dira landarediaren gaineko eragina eta
mugikortasun-irisgarritasunaren gaineko eraginak.
Bestalde, ustiapen faseko inpaktu bateragarritzat jo dira faunaren gaineko eragina eta
habitaten zatiketa, lurzoruaren artifizializazioa eta ibilgailuen trafikoa handitzeak sor lezakeen
inpaktu akustikoa. Ustiapen fasean, berriz, paisaia inpaktua inpaktu ertaintzat jo da, nahiz eta
bateragarri egin daitekeen Urbanizazio eta Eraikuntza Proiektuari dagokion Paisaia
Leheneratzeko Programaren aplikazioarekin.
Azkenik, ustiapen faseko inpaktu positibotzat jo da bide berriak hobetu eta sortzeak udalerriko
mugikortasunean eta irisgarritasunean izango duen eragina.
5.3.

LURRALDEAREN HARTZEKO AHALMENA

Lurzoruari buruzko 8/2007 Legearen (estatuko oinarrizko legea), maiatzaren 28koaren, 15.
artikuluak eta Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, garatzen
duen Premiazko Neurrien gaineko 105/2008 Dekretuaren, ekainaren 3koaren, 31. artikuluak
adierazten dutenez, prozesuan zehar honako txosten hauek bildu behar dira:
-

-

Administrazio Hidrologiko eskudunaren txosten bat, planeko eremuaren hornikuntza
bermatzeko baliabide hidriko nahikoa dagoen zehaztuko duena. Jabari publiko
hidraulikoak jasango duen eraginari buruzko txostena.
Hala badagokio, Kosta Administrazioak Itsas-Lehorreko jabari publikoaren mugaketari
eta babesari buruz egindako txostena.
Komunikazio azpiegituretan eta bestelakoetan eskudunak diren Administrazioek
egindako txostena, azpiegitura horiek zerbitzua emateko duten ahalmenari jarduketak
eragiten dion eraginari eta inpaktuari buruzkoa.

105/2008 Dekretuak, gainera, adierazten du txosten horiek erabakigarriak izango direla
ingurumen memoriaren edukirako (ingurumen organoak idatzi beharreko ingurumen
inpaktuari buruzko txostena), eta txostenokin bat etorri ezean, hori berariaz arrazoituko da.
Indarreko legediak gaiari buruz ezarritakoa betez, ur eta errepide gaietan eskudunak diren
administrazioen aginduzko txostenak bildu dira Altzoko HAPOaren Berrikuspeneko hirigintza
espedientea izapidetu bitartean.

UR AGENTZIAREN TXOSTENA
2010eko azaroaren 10eko txosten baten bitartez, eta jasotako dokumentazioa aztertu
ondoren, Ur Agentzia, bere eskumenen esparruan, Altzoko HAPOaren alde agertu zen,
jarraian datozen erabaki lotesleak betetzeko baldintzarekin:
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•

2. eta 3. sektorean proposatzen diren garapenen ondoan dauden ibilguen 5 metroko
zabalerako zortasun zona ukigabe eta alterazio morfologikorik gabe geratu beharko
da, ibai ekosistema babesten jarrai dezan.

•

Sartu beharra dago, batetik, Altzoko Saneamendu Proiektuaren egikaritze
aurreikuspena eta, bestetik, udalerriko saneamendu sareen hobekuntza, etorkizuneko
kolektore orokorrarekin lotzeko. Soluzio horrek Saneamenduaren Erakunde
Gestorearen aldeko txostena izan beharko du.

•

Ibilguekin muga egiten duten eremuetan ikusten bada obrek jabari publiko hidraulikoari
eta ibilguon zortasun eta polizia zonari kalte egin diezaieketela, edozein lan egiten
hasi aurretik, dagokien aldez aurreko baimenak eskuratu beharko dira. Baimenok Ur
Agentziako Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoan izapidetu beharko dira.
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6. NEURRI BABESLE, ZUZENTZAILE ETA KONPENTSATZAILEEN PROPOSAMENA
6.1.

HAPO-AREN HELBURU ETA IRIZPIDEAK EGOKITZEKO PROPOSAMENA.

Altzoko udal plangintzaren Berrikuspena idazteko ezarritako helburuak egokiak direla eta
EAEn, estatuan eta Europako Erkidegoan ezarritako iraunkortasun irizpideak betetzen
dituztela jotzen da; hori dela eta, ez da helburuok aldatzeko proposamenik egin.
6.2.
PROPOSATUTAKO NEURRI BABESLE, ZUZENTZAILE ETA
KONPENTSATZAILEAK
Atal honetan, prebentzio neurrien eta neurri zuzentzaileen multzo bat, eta baita neurri
konpentsatzaileak ere, ezarriko dira, aurreko kapituluan identifikatutako inpaktu nagusiak
arintzera bideratuak.
Inpaktuen ezaugarritzea eta balorazioa bizitegi, industria eta komunikazio azpiegiturak
banaka hartuta egin badira ere, neurrien baterako proposamena egingo dugu.
Neurriok, bada, babesten dituzten aspektuen arabera elkartu dira, eta hala, aurreko
kapituluan identifikatutako, ezaugarritutako eta baloratutako inpaktuen multzorako
proposamen orokor bat egin da.
6.2.1. PREBENTZIO NEURRIAK ETA NEURRI ZUZENTZAILEAK
Jarraian, identifikatutako zenbait inpaktu ekidin edo minimizatzera bideratutako neurri
batzuk ezarri dira, eta horretarako jarduketa babesleak edo prebentziozkoak aplikatuko dira;
gainera, sortzen diren zenbait inpaktu zuzentzera edo arintzera bideratutako neurriak ere
ezarri dira, eta horretarako jarduketa zuzentzaileak aplikatuko dira.
Landarediaren gaineko eragina arintzera bideratutako neurriak
Plan orokorra garatzeko tresnek (hirigintzako jarduketa proiektuak, plan bereziak etab.)
intereseko arboladi orbanak –intereseko landarediaren planoan interesekotzat jotakoak–
zaintzea izango dute xede, eta horretarako, ahalik eta zehaztasun handienarekin mugatuko
dituzte orbanok, intereseko landarediaren planoan ezarritakoan oinarrituz.
Urbanizazio Proiektuan eta proiektu horretako agirietan, tokiko ekotipoak –ziurtatuak, ahal
dela– erabiltzea lehenetsiko da espazio libreetako landaketetarako.
Urbanizazio Proiektuak, halaber, formazio erdinaturaletarako berdeguneen azalerak eta
parkeetarako eremuak –non ornamentuzko espezieak sartu ahal izango diren– zehazki
definituko ditu.
Hirigintzako esku hartzeetan sastraka kendu beharreko eremuak mugarriztatu eta
markatuko dira eta errotik moztu beharreko zuhaitz oinak markatuko dira; dena den,
edozein zalantzaren aurrean, zuhaitz oina babesteko irizpideari jarraituko zaio. Beraz, soilsoilik kenduko da lur mugimenduaren eraginpean egondako landaredia eta
antolamenduarekin bateraezina dena. Obrak hasi aurretik, babestu nahi den intereseko
landaredia duten eremu guztiak zedarriztatuko dira, behar-beharrezkoa dena baino eremu
handiago bati eragitea saihestuz.
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Litekeena denez hondeaketa eta ezpondak egin behar izatea, horiek baldintza egokietan
proiektatuko dira, gerora, ereintzen, hidroereintzen edota landaketen bidez landareberritzeko.
Lur mugimenduetan landare espezie exotiko inbaditzaileak barreiatzea ekidingo da, eta
horretarako jardunbide onen kode espezifiko bati jarraituko zaio.
Faunaren gaineko eragina arintzeko neurriak
Ahalegina egingo da aztergai dugun eremuan faunaren mugimenduak oztopa dezaketen
elementuak sortzea ekiditeko; horretarako, Urbanizazio Proiektuak, hala badagokio, eremua
iragazkor egiteko behar diren neurriak zehaztuko ditu.
Lehenago ezarritakoa alde batera utzirik, Altzoko HAPOaren ondorioz Amategialdea
eremuan egitekoak diren obrek Gipuzkoako Lurralde Historikoko Gestio Planak europar
bisoiari buruz 10. artikuluan xedatzen duena bete beharko dute: `Interes bereziko guneetan
espeziearen babesari edo suspertzeari nabarmenki, zuzenki edo zeharka eragiten dion plan
edo proiektu orok, banaka izan edo beste plan edo proiektu batzuekin batera izan,
Gipuzkoako Foru Aldundiko Landa Ingurunearen Garapenerako Departamentuaren
aginduzko txostena eduki beharko du, eta Departamentuak plan edo proiektu horrek Gestio
Plan honen helburuen gainean duen eragina egoki ebaluatuko du. Ebaluazio horrek, beste
aspektu batzuen artean, espeziean eta uren nahiz habitaten kalitatean izan daitezkeen
eraginak jasoko ditu eta, aurreikus daitekeen eraginaren arabera, gauzatzeko datarik
onenak zehaztuko ditu, eta espeziearen ugalketarako aldi kritiko gisa martxoaren 15a eta
uztailaren 31 bitartekoa ezarriko du.
Lurgaineko ibilguak babesteko neurriak
2 eta 3. sektoreak garatuko dituzten Zatiko Planek EAEko Ibai eta Erreka Bazterren LAPeko
erabakiei jarraitu beharko diete eraikuntza lineetarako ezarritako gutxieneko atzerapenei
dagokienez, Irisoro eta Araxes ibaien ibilguekiko.
Era berean, obra fasean lan eremua zedarriztatu eta mugatu egingo da, solidoak
ibilguetaraino eramatea eta makinek jabari publiko hidraulikoa okupatzea ekiditeko.
Urbanizazio Proiektuek lurgaineko ur ibilguen kutsadura ekiditeko behar diren neurriak
ezarri beharko dituzte, eta horretarako, gutxienez honako neurri hauek hartu beharko
dituzte kontuan:
-

-

-

-

Ez da obretako instalazio lagungarririk jarriko uren kalitateari eragiteko arrisku
handia dagoen guneetan, eta errespetatu egingo dira Irisoro erreka eta Araxes ibai
inguruak.
Saihestu egingo da eroanbideen instalazioak, hormigoiaren erabilpenak, makinen
joan-etorriek eta erabilpenak eta mozketek, inausketek edo garbitze lanek sortutako
bestelako hondakinak ibilguetara botatzea.
Uraren ibilbideak solidoei eusteko sistemekin babestuko dira (lasto fardoak, sare
metalikoak eta material plastikoak) inguruetan lur mugimenduak egiten diren
bitartean.
Obran sortutako hondakinen biltegia, gainera, isurketa bidez ibaiari edo errekaren
bati eragin lekiokeen eremuetatik kanpo kokatuko da eta, ahal dela, makina
parkerako eremuaren barruan.
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-

Makinak konpondu eta prest jartzeko eremu bat instalatuko da; horretarako espazio
bat mugatuko da eta bertan gutxienez 10 cm-ko lodiera izango duen hormigoizko
zolata bat edo irazgaiztasuna ziurtatuko duen beste edozein estaldura egongo da,
irazpenak ekiditeko; era berean, efluenteak biltzeko sistema bat egongo da, lurzorua
eta ura kutsatzea saihesteko. Eremu hori ez da kokatuko orografia konplexuko edo
natur intereseko guneetan, ezta ibai ibilguetan edo akuiferoen zaurgarritasuna
handia den eremuetan ere; betiere lehendik zeuden eremu zolatuetan kokatzeko
ahalegina egingo da.

Paisaia inpaktua minimizatzeko neurriak
Bideak hobetu eta berriak sortzeko hirigintza jarduketari buruzko proiektuak, azpiegiturak
paisaian integratzea jaso beharko du diseinuko helburu gisa.
Altzoko HAPOan proposatutako antolamenduaren ondoriozko hirigintza jarduketari buruzko
proiektuek Ingurumena eta Paisaia Leheneratzeko Programa bat izango dute, eta programa
horrek honako hauek beteko ditu:

-

-

-

-

Jaso beharko ditu obren ondorioz eragindako eremuak; baita eremuotan eragiten
duten jarduketa osagarri hauek ere: instalazio lagungarriak, zabortegi edo
hondakindegi sortu berriak, obretan erabili beharreko materialak erauzteko guneak,
lurgaineko isurketa urak drainatzeko sarea, obrarako sarbideak eta bide irekiak etab.
Ezpondak eta lubetak landare-berritzeko neurriak ezarriko ditu. Ezpondak
leheneratzeko lanak ahalik eta lasterren egingo dira, ezponda gorriak eta ezpondon
erosioa ekidite aldera.
Programan, berdeguneetako eta hiri lorategietako landaredian erabiliko diren
landare espezieak agertuko dira. Ildo horretan, landaredia babesteko neurriei
buruzko atalean xedatutako neurriak beteko dira.
Programak aztertu beharko du obrek inguruko eremuetako landaredian izan
dezaketen eragina; baita leheneratzeko egin beharreko jarduketak ere.
Programan txertatu beharko da, baita ere, azken garbiketa lanak egiteko obligazioa,
obraren arrasto guztiak desagerrarazteko.

Lurzoruaren artifizializazioaren ondoriozko eragina minimizatzeko neurriak
Obrak hasi aurretik, eraginpean izango diren eremu edo sektoreak zedarriztatuko dira,
behar-beharrezkoa dena baino lurzoru gehiagori eragitea saihesteko.
Obretarako sarbideak, ahal dela, lehendik zeuden bideen bitartez egingo dira, sarbide
berriak sortzea ekiditeko. Sarbide horiek obren hasieran zehaztuko dira.
Hirigintza Proiektuan ahalegina egingo da irazgaitz bihurtutako eremua ahalik eta txikiena
izan dadin, eta eremu zolatu ez-irazkorrak mugatu egingo dira, lursailak iragazteko duen
ahalmenari eusteko ahalegina eginez.
Ezinbestean galdu beharreko lurzoruetan, balio handieneko lurzoru horizonteak behar
bezala bilduko dira eta, ahal dela, obretako leheneratze lanetan eta lorategiak egiteko
lanetan erabiliko dira. Halako lurzoruen soberakinik egonez gero, hurbileko helburu
eraginkor bat bilatuko zaie (gertuko obretako leheneratze lanak, mugakide diren etxaldeen
hobekuntza etab.); ez dira, inondik inora ere, bestelako material batzuekin batera
betelaneko eremu batera eramango.
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Lur balantzearen ondorioak arintzeko neurriak
Hirigintza jarduketei buruzko proiektuetan, ahalegina egingo da esku hartzeetan lur
balantzea neutroa izan dadin, eremutik kanpo utzi beharreko soberakin esanguratsurik
eragin gabe eta mailegu handien beharrik gabe.
Izan daitezkeen lur soberakinak indarreko legediaren arabera tratatuko dira, bereziki
49/2009 Dekretuari, otsailaren 24koari, hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta
betelanak eginda ezabatzea arautzen duenari, jarraituz. Proiektu fasean, izan daitekeen lur
soberakin horren bolumena eta helburua zehaztuko dira: “betelan” motako legez
baimendutako egituretan biltegiratzearen bidez gestionatzea edo "lursaila egokitzea”,
aipatutako 49/2009 Dekretuan jasotzen denez.
Mailegu materialek, berriz, azterlan espezifikoek adierazitako espezifikazio teknikoak beteko
dituzte; baita lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko 1/2005 Legearen,
otsailaren 4koaren, I. eranskineko VIE-A balioak ere. Materialon jatorria honakoa izan
daiteke: obrako bertako edo legez baimendutako beste obra batzuetako hondeaketetatik
datozen materialak, legez baimendutako ustiapenetatik datozen agregakinak, eraikuntza eta
eraispenetako hondakinen balioztatzetik datozen bigarren mailako agregakinak, eta baita
asimilagarriak diren beste batzuk ere, esaterako, altzairuaren fabrikaziotik datozen zepa
beltzak, 34/2003 Dekretuan ezarritakoari jarraituz behar bezala tratatu direnak.
Baliabideen eskaeraren eta kutsaduraren gehikuntza minimizatzeko neurriak
-

-

-

-

-

Obra egin bitartean sortutako hondakinak (eraispenetatik datozenak barne)
Hondakinei buruzko 10/1998 Legean, apirilaren 21ekoan, xedatutakoari jarraituz eta
hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen
duen 49/2009 Dekretuari (Euskal Autonomia Erkidegoa), otsailaren 24koari, jarraituz
gestionatuko dira.
Bai olio bai galipot erabiliak hondakin toxiko eta arriskutsu gisa tratatuko dira eta
Hondakinei buruzko 10/98 Legean eta Euskal Autonomia Erkidegoan olio erabiliaren
gestioa arautzen duen 259/1998 Dekretuan, irailaren 29koan, xedatutakoari jarraituz
gestionatu beharko dira.
Obran, hondakinen bilketa behar bezala etiketatutako ontzien bidez egingo da.
Ontziok, aurrez horretarako izendatuko diren eta behar bezala irazgaizturik egongo
diren guneetan utziko dira, hormigoizko zolata gainean, teilatupean eta ontzion
gaikako bilketa ziurtatzeko moduan.
Era berean, obrako hondakin solidoak pilatzeko gune espezifiko batzuk izendatuko
dira. Hondakinak pilatzeko guneetan su itzalgailuak egongo dira eta sutze, bero eta
abarreko iturriak ekidingo dira, suterik ez gertatzeko.
Behar diren neurriak hartuko dira erregaiak, olioak edo bestelako konposatu toxiko
batzuk ustekabean isurtzea ekiditeko.
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-

-

-

-

-

Urbanizazio proiektuan ibai sarera solidoak eramatea minimizatzeko neurriak
ezartzea aurreikusiko da, hala nola dekantagailuak, sedimentu tranpak eta
iragazkiak.
Ustiapen faserako, 1, 2 eta 3. sektoreak urbanizatzeko proiektuetan hondakin ur
hiritarrak eta euri urak bereizteko sareak jasoko dira. Eraginkortasun mailarik
handiena izango dute jarioen gestioari dagokionez… Saneamendu sarea kolektore
orokorrei lotuko zaie, hondakin ur hiritarrak eskualdeko ur araztegian tratatzeko.
Urbanizazio Proiekturako gomendioetan geroago adierazten den legez, hondakin
solido hiritarrak gaika biltzeko sistemak instalatzeko behar diren espazio publikoak
erabiliko dira.
Eguzki energia sortzeko sistemak instalatuko dira (eguzki atzitzaileak edota plaka
fotovoltaikoak) bizitegi eta zuzkidura eraikin berrietan, Eraikuntzaren Kode
Teknikoan (314/2006 Errege Dekretua), HE Energia Aurreztea Oinarrizko
Dokumentuan, eta zehazki 4. atalean (etxeko ur berorako gutxieneko eguzki
ekarpena) eta 5. atalean (energia elektrikorako gutxieneko ekarpen fotovoltaikoa)
xedatutakoari jarraituz.
Eraikuntza berriko eraikinen energia eraginkortasuna ziurtatzeko oinarrizko
prozedura onartzen duen 47/2007 Errege Dekretuan, urtarrilaren 19koan, adierazten
den legez, Eraikinen Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria lortu beharko da.

Inpaktu akustikoa minimizatzeko neurriak
1, 2 eta 3. sektoreetako hirigintza eta industria garapenetan, ahal dena egingo da Zaratari
buruzko 37/2003 Legean, azaroaren 17koan, eta berau garatzen duen araudian, bereziki
1367/2007 Errege Dekretuan, urriaren 19koan, markatutako eremu akustikoetako kalitate
akustikoko helburuak betetzeko. Xedatutako jarduketetan aurreikusitako erabileren arabera,
kasu honetan aplikatzekoak diren kalitate akustikoko helburuak bizitegi erabilerarako eremu
berriei dagozkienak (Altzo Azpi eta Altzo Muino) eta industria erabilerarako eremu berriei
dagozkienak dira (1367/2007 Errege Dekretuaren II. Eranskinean ezarritako helburuak).
Gogoratu beharra dago eremu akustiko horiek dokumentu honekin batera doan 3.14
Planoan –Eremu akustikoak– kontsulta daitezkeela.
Kalitate akustikoko helburuak
Eremu akustiko mota
Ld, dB-tan (A) Le, dB-tan (A)
a)
Bizitegi
erabilerako
lurraldeko
60
60
sektoreak hiri garapen berrietan
b) Nagusiki industri erabilerakoak diren
70
70
lurralde sektoreak

Ln, dB-tan (A)
50
60

Iturria: Zonifikazio akustikoari, kalitatearen helburuei eta emisio akustikoei dagokienez Zaratari buruzko
azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzen duen 1367/2007 Errege Dekretuaren, urriaren 19koaren, II. Eranskina.

Edonola ere, eraikin berriek derrigorrez bete beharko dituzte B taulan –Zaratarako kalitate
akustikoko helburuak, etxebizitzara, bizitegi, ospitale, hezkuntza edo kultur erabileretara
zuzendutako eraikinetako barne espazio bizigarriari aplikatzekoak– ezarritako barnealdeko
kalitate akustikoko helburuak, 1367/2007 Errege Dekretuak xedatzen duenari jarraituz.
Halaber, kontuan hartuko dira Eraikuntzaren Kode Teknikoaren Zarataren Kontrako DB-HR
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Dokumentua onartzen duen 1371/2007 Errege Dekretuan biltzen diren eskakizunak.
Kalitate helburuak jarraian datorren taulan laburbiltzen dira:
Eraikinaren
erabilera
Etxebizitza edo
bizitegi erabilera

Kalitate akustikoko helburuak
Barruti mota
Ld, dB-tan (A) Le, dB-tan (A)
Gelak
Logelak

45
40

45
40

Ln, dB-tan (A)
35
30

Iturria: Zonifikazio akustikoari, kalitatearen helburuei eta emisio akustikoei dagokienez Zaratari buruzko
azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzen duen 1367/2007 Errege Dekretuaren, urriaren 19koaren, II. Eranskina.

Obrak egiten diren bitartean trafikoa kontrolatuko da, trafikoaren gehikuntza dela-eta ez
dadin ez eragozpenik ez arrisku gehigarririk eragin. Kontrolatuko dira, baita ere, abiadura
mugak eta obrak egin bitartean gune horretatik dabiltzan ibilgailuen bolumena, bereziki
egun lehor eta haizetsuetan. Kontrol hori hurbileko eremuetako ibilgailuetara zabalduko da.
Obretarako erabiliko diren makinek zarata minimizatzeko behar diren gailuak eramango
dituzte eta 86/662/CEE eta 95/27/CE Zuzentarauak, obrako makinek egiten dituzten zarata
igorpenen mugei buruzkoak, zorrozki beteko dituzte. Makinak behar bezala mantenduko
dira eta une oro beharrezkotzat jotzen diren azterketak egingo zaizkie.
Arriskuak minimizatzeko neurriak
2. eta 3. sektoreen garapen plangintzarako uholde arriskua aztertzea proposatzen da,
Irisoro errekari eta 3. sektoretik pasatzen den errekari dagokienez.
Garapen plangintza landu bitartean azterlan geoteknikoak egitea exijituko da. Azterketek
eremuetako eraikuntza baldintzak identifikatuko dituzte eta eraikinak nahiz azpiegiturak
egiteko gomendioak egingo dituzte. Urbanizazio jarduketek zorrotz jarraituko dituzte
horretarako propio idatzitako txosten geoteknikoetako gomendioak.

Mugikortasunari-irisgarritasunari eragindako ondorioak minimizatzeko neurriak
Urbanizazio Proiektuak mugikortasun modu iraunkorragoen erabilera maximizatzeko
baldintzen sorkuntza sustatuko du (oinez edo bizikletaz).
Urbanizazio Proiektuak irisgarritasuna sustatzeko 20/1997 Legean, abenduaren 4koan,
ezarritako xedapenak betetzen direla justifikatu beharko du. Xedapen horiek hirigunearen
eta espazio publikoen irisgarritasunari buruzkoak dira. Halaber, hirigune, espazio publiko,
eraikin eta informazio eta komunikazio sistemen irisgarritasun baldintzei buruzko arau
teknikoak onartzen dituen 68/2000 Dekretuan, apirilaren 11koan, xedatutakoa beteko da.

6.2.2. NEURRI KONPENTSATZAILEAK
Beste neurri posible batzuen artean, honako hauek daude:
-

Garapen berrietarako eremuak zeharkatu edo horiekin muga egiten duten sare
hidrografikoaren zatietako landaredia leheneratu eta Ingurumen Hobekuntzak egin.
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6.2.3. URBANIZAZIO ETA ERAIKUNTZA PROIEKTUAK IDAZTEKO NEURRIAK
Urbanizazio proiektuari dagokionez:
-

-

-

-

-

-

Urbanizazio araudian kalitate bermearen bereizgarria eta ingurumen ziurtagiria
daukaten materialak eta produktuak erabili beharra ezarriko da; ahal denean,
iraupen luzekoak, berrerabilgarriak eta birziklagarriak diren materialen erabilpena
sustatuko da.
Eremuetako espazio publikoetan eta eraikin berrietako espazio komunetan, kanpoko
argi instalazioen eraginkortasun energetikoari buruzko eta EA-01 eta EA-07
bitarteko agindu tekniko osagarriei buruzko araudia onartzen duen 1890/2008
Errege Dekretuaren, azaroaren 14koaren, xedapenak beteko dituzten argi sistemak
erabiliko dira.
Eremuen zonakatze xehatua, ahal dela, inguruko topografiara egokituko da, lurrak
mugitu beharra eta paisaia inpaktua minimizatze aldera, batez ere A-1 eta A-2
areetan.
Inguruko ingurumen ezaugarriak kontuan hartuta eta eraikinak inguruko paisaian
integratzeko eta begi intrusioak ekiditeko helburuz, udalerriko eraikuntza
tipologiarekin eta estetikarekin bat etorriko diren eraikuntza baldintzak zehaztuko
dira (morfologia, materialak, koloreak, garaierak...).
Akuiferoaren birkarga ahalbidetuko da, zolatzeko moduko area ez iragazkorrak
mugatuz. Oinezkoentzako espazioetan eta ibilgailu sarbideetan euria iragazten ez
duten materialak erabiltzea planteatuko da: aparkatzeko gune berdeak, lorategi
lauza txikiak...
Garapen berriko eremuetan interes handiena duten landaredi orbanak errespetatu
eta integratuko dira (bertako landaredia eta ibaiertzeko landaredia).

Eraikuntza proiektuei dagokienez:
-

Eraikinen antolamenduak lehenetsi egingo du zaratarekiko sentikorrenak diren
gelak, esaterako, logelak, hots inmisio txikieneko fatxadetan kokatzea.

-

aplikatuko da Lurrikaren Aurkako Araua: orokorra eta eraikuntza zatia (NCSR-02),
irailaren 27ko 997/2002 Errege Dekretu bidez onartua, beharrezkotzat joz gero.

-

-

-

Eraikuntza proiektuetan ura, argindarra, gasa eta halako baliabideen erabileran
ahalik eta eraginkorrenak izateko behar diren eta geroagoko epigrafeetan garatzen
diren neurriak jasoko dira.
Eraikinek tratamendu berezitua izango dute orientazioaren arabera: isolatuena
iparraldera eta irekiena hegoaldera.
Ahalegina egingo da eraikinetako espazioen barne antolamendua bat etor dadin
gehien erabiliko diren espazioetako argi eta eguzki baldintzak optimizatuko dituen
banaketarekin.
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-

-

-

-

-

-

Eraikinen kokaleku eta orientazio baldintzetan, eraginkortasunik handiena bilatuko
da eguzkia kaptatzeko eta argi naturala aprobetxatzeko. Ahalegina egingo da barne
zonakatzean sektorea eguzki diseinu pasibo baten arabera antolatzeko, irekidurak
optimizatuz eta eguzkia kaptatzeko sistema pasiboak –gainberotzea ekidingo
dutenak– erabiliz.
Ura aurrezteko sistemak ezarriko dira: sare banatzaileak jartzea planteatuko da,
bata hondakin uretarako eta bestea euri uretarako. Etxebizitza barruko urak beren
kalitatearen arabera banatzeko aukera aztertuko da; batetik, ur beltzak (komun
ontziak) eta ur grisak (bainugela, harraska eta arropa garbiketa).
Eraikinaren Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria eskuratuko da, 47/2007
Errege Dekretuak, urtarrilaren 19koak, ezarritako oinarrizko prozedurari jarraituz.
314/2006 Errege Dekretuak, martxoaren 17koak, onartutako Eraikuntza Kode
Teknikoaren 15. artikuluari jarraituz, eraikin berriek etxeko ur beroa edo aire girotua
sortzeko gutxieneko eguzki energiaren ekarpena izan beharko dute.
Ahalegina egingo da eraikuntza materialek isolamendu termikoko maila handia izan
dezaten, luzaroago iraun dezaten eta ahalik eta gutxien kutsa dezaten, Eraikuntza
Kode Teknikoan adierazitakoarekin bat eginez.
Eraikuntza araudian kalitate bermearen bereizgarria eta ingurumen ziurtagiria
daukaten materialak eta produktuak erabili beharra ezarriko da ahal denean; iraupen
luzekoak, berrerabilgarriak eta birziklagarriak diren materialen erabilpena sustatuko
da.

6.3.
ONDOTIK ETORRIKO DIREN BATERAKO NAHIZ BANAKAKO EBALUAZIOAK
EGITEKO IRIZPIDEAK, INGURUMEN INPAKTUARI BURUZKOAK
Jarraian azalduko den legediari jarraituz, Altzoko HAPOan proposatutako jarduketa batzuk
ingurumen inpaktuari buruzko ebaluazio prozeduraren baten pean egon daitezke,
esaterako, “industriaguneetako proiektuak, osoki eta zati batean, ingurumenari dagokionez
sentikorrak diren guneetan gauzatu behar direnean”, eta baita “2.000 m2–ko eremua
gainditzen duten eta, osoki edo zati batean, ingurumenari dagokionez sentikorrak diren
guneetan gauzatu behar diren urbanizazio proiektuak” ere.
•
•
•
•

•

3/1998 Lege Orokorra, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babestekoa.
9/2006 Legea, apirilaren 28koa, plan eta programa jakin batzuek ingurumenean dituzten
eraginen ebaluazioari buruzkoa.
183/2003 Dekretua, Ingurumen Inpaktuari buruzko Baterako Ebaluazio prozedura
arautzen duena.
1/2008 Legegintzako Errege Dekretua, urtarrilaren 11koa, proiektuen Ingurumen
Inpaktua Ebaluatzeko Legearen testu bategina onartzen duena.
1997/1995 Errege Dekretua, basa landareen eta animalien habitat naturalak
kontserbatuz biodibertsitatea bermatzen laguntzeko arauak ezartzen dituena.

Ondotik etorriko diren faseetan, proposatutako garapenen bat ingurumen inpaktua
ebaluatzeko prozedura pean dagoen ikusiko da.
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7. HAPO-AREN ONDORIOAK GAINBEGIRATZEKO PROGRAMA
7.1.

KONTROLAREN HELBURUAK. DEFINIZIOA

Ingurumena Zaintzeko Programaren helburua hauxe da: ingurumen kalitatea, Hiri
Antolamendurako Plan orokorraren proposamenaren eragina izan dezakeela-eta,
ziurtatzea.
Horretarako, hartutako neurri zuzentzaileen eta prebentzio neurrien
eraginkortasuna ebaluatu egiten da, eta neurri gehigarriak edo ordezkoak proiektatu,
azterlan honetan hasiera batean kontuan hartutako eraginak ez baina eragin berririk edo
desberdinik badagoela egiaztatuz gero.
Gainbegiratze programaren helburu orokorrak hauek dira:
-

-

Proposatutako jarduketen garapen plangintzak kontrolatzea.
Eragindako inpaktuen bilakaera eta norainokoa egiaztatzea eta IIBE azterketa
honetan iradokitako neurri babesle eta zuzentzaileak behar bezala hartzen direla
bermatzea.
IIBE azterketa honetan jasotzen ez diren beste neurri babesle eta zuzentzaile batzuk
hartzen direla egiaztatzea.

Ingurumen kontrol hori bitan banatzen da: batetik, obrak egin bitartean dirauen ingurumen
zaintzako programa, eta bestetik, epe luzerako jarraipen programa, behin obrak bukatu
ondoren. Era berean, beharrezkotzat jotzen da jarduketa batzuen garapenari ingurumen
kontrola egitea, azterlan honetan ezarritakoa bete egiten dela bermatzeko.
Ingurumen kontrola, aholkularitza zerbitzu kualifikatu batek edo ingurumen gaietan aditua den
teknikari batek egin beharko du.

7.2.
JARRAIPENA EGIN BEHARREKO SISTEMA, ASPEKTU EDO ALDAGAIEN
IDENTIFIKAZIOA
Ingurumena Zaintzeko Programarako ezarritako helburuen arabera, hona hemen Zaintza
Programaren bidez gainbegiratu eta jarraipena egin beharreko aspektuak:
-

Lurzoruaren okupazioa: artifizializazioa, intentsitatea, intereseko eremuen babesa.
Bestelako arrisku eratorriak dituzten proposamenak: urek gainezka egiteko arriskua
Sare hidrografikoari eragin diezaioketen jarduerak.
Ekosistemen konektibitateari eragin diezaioketen proposamenak.
Sortutako nahiz jasandako kutsadura akustikoaren mailari eragin diezaioketen
jarduketak.
Mugikortasunari eragiten dioten proposamenak.
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7.3.
GAINBEGIRATZE, ZAINTZA ETA INFORMAZIO PROGRAMA; IRAUNKORTASUN
ESTRATEGIAREKIN BAT DATOZEN INGURUMEN HELBURU ETA ANTOLAMENDU
IRIZPIDEAK ASUMITZEAREKIN LOTUTA
Iraunkortasun estrategiarekin bat datozen ingurumen helburu eta irizpideei jarraitzen zaiela
gainbegiratzea, Ingurumen Inpaktuari buruzko Baterako Ebaluazio prozeduraren helburu
eta oinarri nagusietako bat da. Prozedura horrek ziurtatzen du hirigintza antolamenduan
iraunkortasun irizpideak sartuko direla eta ingurumen aldetik onuragarriak diren alternatibak
aukeratuko direla. Horretarako, Ingurumen Inpaktuari buruzko Baterako Ebaluazioa da
tresna nagusia.
Kasu honetan, Altzoko HAPOa idazteko ingurumen gaietan diharduen teknikari talde baten
aholkularitza izan da, eta bertan IIBE hau jasotzen da, izan ere, hirigintza espedientearen
izapidetze fase bakoitzera egokitu da.
Bestalde, ingurumen organoak baloratzen du HAPOaren irizpide eta helburuak hainbat
mailatan (autonomia mailan, estatuan, Europako Erkidegoan etab.) dauden iraunkortasun
estrategia desberdinekin bat datozen, hirigintza espedientea izapidetu bitartean egindako
Ingurumen Inpaktuari buruzko Aurre Txostenaren eta Ingurumen Inpaktuari buruzko Behin
Betiko Txostenaren bidez.
Bi txostenok Altzoko HAPOaren alde agertu dira, beraz, ez dute Planaren irizpideen eta
gaur egungo indarreko iraunkortasun printzipioen arteko desadostasunik ikusi.
Hori guztia kontuan izanik, behin HAPOa behin betiko onartzen denean gainbegiratze fasea
egoki bukatuko dela jotzen da.

7.4.
PLANGINTZAREN APLIKAZIOARI DAGOZKION OBRETAN INGURUMENA
ZAINTZEKO PROGRAMA
Azterlan honetan aztergai dugun Altzoko HAPOaren berrikuspenean proposatutako
jarduketa gehienek berekin dakarte hainbat ingurumen osagairi eragin behar izatea.
Ingurumena Zaintzeko Programa orokor bat egitea proposatzen da, betiere jarduketa
bakoitzaren espezifikotasunetara egokitu beharko dena.
Eraikuntza fasean, beharrezkotzat jotzen da obraren ingurumen kontrola egitea, dagokion
Proiektuan espezifikatuko diren neurri babesle eta zuzentzaileak betetzen direla
bermatzeko. Obraren ingurumen kontrola, aholkularitza zerbitzu kualifikatu batek edo
ingurumen gaietan aditua den teknikari batek egin beharko du.
Obraren ingurumen kontrolak irauten duen bitartean, txostenak egin beharko dira maiztasun
jakin batez, obraren ikuskaritzan egindako oharrak jasotzeko. Txosten horietan prebentzio
neurriak eta neurri zuzentzaileak jasoko dira; baita horietako bakoitzarekin izandako
arrakasta maila eta arazoak ere. Era berean, obrak iraun bitartean izandako intzidentziak
ere jasoko dira (isurketak, igorpenak etab.). Behin obra amaitzen denean, obrari buruzko
azken jarraipen txostena egin beharko da.
Jarraian, Altzoko HAPOaren ondoriozko obrekin lotutako Ingurumena Zaintzeko Programari
dagozkion ikuskatzeetan egin beharreko jarraipen jarduketa nagusiak laburbilduko dira.
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7.4.1. Obraren okupazio mugen kontrola
Obran egindako okupazioa kontrolatuko da, eta okupazio hori proiektuan aurreikusitakoa
dela egiaztatuko da, proiektuan jasotakoa baino eremu handiago bati eragin gabe.
7.4.2. Hondakin, igorpen eta zarata mailen kontrola
Eraikuntza fasean, hondeatutako materialen kontrola egingo da, materialon ezaugarritze eta
zenbaketatik hasi eta azken helbururaino; eta hori, dagokion kudeatzailearen onarpen
agiriaren bitartez egiaztatuko da.
Halaber, obrako makinei aldizka azterketak egiten zaizkiela kontrolatuko da, makinak egoki
mantentzen direla ziurtatzeko eta sortutako igorpen eta zaratak indarreko araudian
onartutako mailen barruan daudela ziurtatzeko.
Obraren ingurumen zuzendaritzak erabakiko du, obran zehar, ureztatze premiak eta
ureztatze maiztasuna zeintzuk izango diren, aire kutsadura arintzeko. Bideak ureztatu
egingo dira aldizka, obra inguruko hauts geruzak garbitu egingo dira eta materialak kargatu
eta deskargatzeko lanetan hauts harrotzea minimizatu egingo da. Ureztatzeon maiztasuna,
euria egin zuen azken egunetik igarotako egunen, zoruaren ebapotranspirazioaren eta
ibilgailuen intentsitate, tamaina eta tipologiaren araberakoa izango da.
7.4.3. Ondare elementuen gaineko eragina kontrolatzea
Obran zehar ondare elementurik aurkituz gero, gaian eskumena duen organoari
jakinaraziko zaio, erabakitzen denari jarraituz jarduteko.
7.4.4. Eragindako ibai ibilbideetako uren kalitatearen kontrola
Obrak egiten diren bitartean, neurri zorrotzak hartuko dira ur ibilbideetara isurketarik ez
egiteko. Era berean, lurra mugitu ondorengo erosiotik datozen partikulen herrestatzea
kontrolatu beharko da. Horretarako, Irisoro errekaren eta 3. sektorean (Amategialdea)
dagoen errekaren uren kalitatea kontrolatuko da.
Obraren Ingurumen Zuzendaritzak laginetatik ateratako emaitzak eta azterketetan zehar
hautemandako intzidentziak jaso beharko ditu txostenetan.
7.4.5. Lur mugimenduak
Obraren eraikuntza fasean, eraldatutako topografia birmoldatzera bideratutako jarduketak
egiaztatuko dira, topografia naturalari ahalik eta gehien gerturatzeko. Horretarako,
ezpondak biribilduko dira, bai oinplanoan bai altxaeran, ertzak, gainazal lauak etab.
ekidinez. Ondoriozko ezponden maldak egiaztatu egingo dira, bertako landaredia
birsortzeko aukera ziurtatzeko.
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7.4.6. Paisaia Egokitzeko Proiektua Kontrolatu eta Jarraipena egiteko Plana
Dagokien Leheneratze Planei jarraipena egingo zaie, bertan jasotzen diren jarduketa
guztiak egin daitezen. Hilero egingo diren txostenetan, aldi horretan egindako jarduketak
jasoko dira, baita egokitzat jotzen diren beste aspektu batzuk ere, hala nola izandako
intzidentziak etab.
Era berean, obra unitate bakoitzari buruzko fitxa espezifiko batzuk landuko dira, eta bertan
unitate bakoitzaren egikaritzarekin lotutako aspektu guztiak jasoko dira: espezieak, ale
kopurua, aurkezpena, landarearen tamaina, materialak, haziak, lur ustela etab.
Obraren Ingurumen Zuzendaritzak gainbegiratu egin beharko ditu landatuko diren aleak,
zuloen prestaketa, landaketen gauzatzea eta neurketa. Ezarritako bermealdian mantentze
lanak betetzen direla kontrolatuko da; baita eremu hutseginen berrereintza eta hutsarteen
betetzea ere.
Bermealdiaren ondoren, eta hirugarrenen eskutik, lorezaintza eta leheneratze lanei eustea
proposatzen da. Hala, Leheneratze Planekin izandako emaitzei jarraipena egin lekieke,
batez ere mantentze lan handiena eskatzen duten guneetan, hots, hegoaldera begira
dauden ezpondetan eta abarretan. Halaber, landatutako aleen eta egindako ereinaldien
egoera aztertuko litzateke, beharrezkoa balitz, hutsarteak bete eta berrereintzak egiteko.
7.4.7. Obrako instalazioen, pertsonalaren eta bide lagungarrien kontrola
Behin eraikuntza lanak amaituta, pistak, sarbideak, makinak etab. leheneratu beharko dira,
garbiketa lanak eginez, eskuarea pasatuz eta lurzorua destrinkotuz.
Obraren Ingurumen Zuzendaritzak obra inguruan garbiketa kanpaina orokor bat egingo dela
ziurtatu beharko du, obra hondakinak etab. kentzeko.
7.5.

ANALISI XEHATUA GEROAGO IZANGO DUTEN ASPEKTUAK

Azterlan honetan baloratu diren jarduketa guztiak eta Altzoko HAPO berriaren inpaktu
negatiboak minimizatzeko proposatu diren neurri guztiak bata bestearen ondoren aztertu
dira hirigintza espedientea izapidetzeko egindako aurrerapen dokumentuan, hasierako
onarpen dokumentuan eta behin-behineko onarpenekoan, behin betiko onarpenerako
Ingurumen Inpaktuari buruzko Baterako Ebaluazio honetan gaiari buruzko erabaki guztiak
jaso daitezen.

7.6.

JARRAIPEN ADIERAZLEEN DESKRIPZIOA

Jarraian, lehenago aipatutako prebentzio neurrien, neurri zuzentzaileen, neurri
konpentsatzaileen edota espedientea izapidetu ondorengo faseetan ingurumen organoak
eska ditzakeen bestelako neurri batzuen betetze mailari eta eraginkortasunari jarraipena
egiteko baliagarriak izan daitekeen adierazle multzo bat agertzen da. Era berean, Plan
orokorrean aurreikusitako jarduketek Altzoko hiri errealitatean izan ditzaketen eraginei
jarraipena egiteko adierazleak ere sartu dira.
Jarraipen hori errazteko xedez, Udalmap (Eusko Jaurlaritza) aplikazioan eskuratutako
adierazleak aukeratu dira, adierazleei jarraipena egiteko abantaila interesgarria baita
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adierazleok kalkulu eta analisi xehaturik egin gabe lortzea. Kasu honetan, adierazleen
aukeraketa tematikoa egiteko ahalegina egin da, azterlan honetako aurreko kapituluan
ezarritako prebentzio neurrien, neurri zuzentzaileen eta neurri konpentsatzaileen multzoari
egokitzeko helburuz.
1. BIZTANLERIA
Bizitegi eskaintza berriaren ondoriozko biztanle garapenari jarraipena egiteko adierazleak.
-

Biztanleriaren urtetik urterako aldaketa (%)
Biztanleria guztira (bizt)

2. LURZORUAREN OKUPAZIOA ETA ARTIFIZIALIZAZIOA
HAPOan proposatutako eraikin berriek okupatutako eta artifizializatutako lurzoruaren
azalerari, eta baita lurzoruaren erabilera intentsitateari ere, jarraipena egiteko adierazleak.
−
−
−
−
−

Etxebizitza dentsitatea bizitegi lurzoruan (etxeb/ha)
Hiri lurzorua (%)
Bizitegi azalera urbanizagarria (%)
Garraio eta komunikazio azpiegituretarako azalera (%)
Errepideetarako azalera (%)

3. HIRI INGURUMENA
Altzoko udalerrian hiri ingurumenak duen kalitateari jarraipena egiteko adierazleak,
berdegune erabilgarriak eta airearen kalitatea kontuan hartuz.
−
−

Parkeek, lorategiek eta hiri berdeguneek okupatutako azalera (hiri lurzoruaren %)
Airearen kalitatea ona edo onargarria deneko egunak (%)

4. MUGIKORTASUNA-IRISGARRITASUNA
Lurraldearen irisgarritasuna aztertu eta diagnostikatzeko eta mugikortasun modu
iraunkorrak ezartzeko jarraipen adierazleak.
−
−
−

Udalerriaren irisgarritasuna (minutuak)
Bidegorrien sarea (kilometroak 10.000 biztanleko)
Udalerriaren konektibitatea garraio publiko bidez: hiriarteko autobusa (udalerri
kopurua)

5. BALIABIDEEN KONTSUMOA ETA HONDAKINEN SORKUNTZA
Udalerrian baliabideen kontsumoaren bilakaera eta kontsumo horren eraginkortasuna
nolakoak diren aztertzeko jarraipen adierazleak. Era berean, udalerrian hondakinen
sorkuntza aztertzeko adierazleak ezartzen dira.
−
−

Ur hornikuntzako sistemaren errendimendu indizea (%)
Kutsaturik egon daitekeen lurzorua (azalera osoaren %)
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−
−
−

Hiri hondakinen sorkuntza biztanleko eta eguneko (kg/bizt/eguneko)
Ur eskaera guztira biztanleko eta eguneko (l/bizt/egun)
Udalerriaren urteko elektrizitate kontsumoa (kwh/bizt)

7.7.
ADIERAZLEEI JARRAIPENA EGITEKO DATU KUANTITATIBO ETA
KUALITATIBOAK FINKATZEA
Atal honetan, proposatutako jarraipen adierazleen bitartez planaren ondorioei jarraipena
egiteko erreferentziako datuak finkatuko dira. Datu horiek jarduerak egin aurreko agertokia
ezartzen dute eta, behin Altzoko HAPOan jasotako jarduketak egikaritzeko obrak hasten
direnean, jarraian datozen datuak hartu beharko dira erreferentzia gisa.
Adierazleak bezala, erreferentziako datuak ere Udalmap aplikaziotik eskuratu dira (Eusko
Jaurlaritza).
1. BIZTANLERIA
− Biztanleriaren urtetik urterako aldaketa (2008): %5,54
− Biztanleria guztira (2008): 400 biztanle.
2. LURZORUAREN OKUPAZIOA ETA ARTIFIZIALIZAZIOA
− Etxebizitza dentsitatea bizitegi lurzoruan (2008): 28,38 etxeb/ha.
− Hiri lurzorua (2008): Udalerriaren azaleraren %0,93
− Bizitegi azalera urbanizagarria (2008): %0
− Garraio eta komunikazio azpiegituretarako azalera (2008): %0,84
− Errepideetarako azalera (2008): %0,81.
3. HIRI INGURUMENA
− Parkeek, lorategiek eta hiri berdeguneek okupatutako azalera (2007): Hiri
lurzoruaren %4,40.
− Airearen kalitatea ona edo onargarria deneko egunak (2008): Urteko egunen
%95,63.
4. MUGIKORTASUNA ETA IRISGARRITASUNA
− Udalerriaren irisgarritasuna (2007): 64,09 minutu
− Bidegorrien sarea (2007): 0 km/10.000 biztanleko
− Udalerriaren konektibitatea garraio publiko bidez: hiriarteko autobusa (2007): 4
udalerrirekin lotua.
5. BALIABIDEEN KONTSUMOA ETA HONDAKINEN SORKUNTZA
− Ur hornikuntzako sistemaren errendimendu indizea (2005): %52,75
− Kutsaturik egon daitekeen lurzorua (2008): Azalera osoaren %2
− Hiri hondakinen sorkuntza biztanleko eta eguneko (2007): 1,12 kg/bizt/eguneko
− Ur eskaera guztira biztanleko eta eguneko (2001): 218,54 l/bizt/eguneko
− Udalerriaren urteko elektrizitate kontsumoa (2008): 37.940,56 Kwh/bizt
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8. SINTESI AGIRIA
8.1.

SARRERA

Ingurumen Inpaktuari buruzko Baterako Ebaluazioa (hemendik aurrera IIBE) 183/2003
Dekretuak, uztailaren 22koak, arautzen du. Dekretu horren arabera, Hiri Antolamendurako
Plan Orokorrei Ingurumen Inpaktuari buruzko Baterako Ebaluazioa egin behar zaie.
Altzoko Udalak bere Hiri Antolamendurako Plan orokorraren (HAPO) idazketa prozesua
amaitu du. Agiri hau, HAPOa Behin Betiko Onartzeko Dokumentuaren IIBE Azterlana da.

8.2.
PLANAREN HELBURU ESTRATEGIKOEN ETA AINTZAT HARTUTAKO
ALTERNATIBEN DESKRIPZIOA

8.2.1. JARDUKETA EREMUA
Altzoko udalerria Gipuzkoako Lurralde Historikoaren ekialdean dago, Oria ibaiaren
ibilbidearen erdian. 9,8 Km2–ko hedadura du eta Tolosako eta Leaburuko udalerriekin egiten
du muga iparraldean, Alegiarekin mendebaldean, Lizartzarekin ekialdean eta Tolosarekin
hegoaldean.
8.2.2. HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK
Altzoko HAPOaren Berrikuspenaren helburua da Plan orokorra udalerriaren ezaugarri
sozioekonomiko eta fisikoetara egokitzea; baita hierarkian goragoko mailan dauden planetan
jasotako hirigintza erabakietara ere. Ildo horretan, indarrean dagoen udal plangintza egokitu
nahi da, garapen berriei lekua egiteko, gaur egungo arauetan aurreikusitako garapenak
agorturik daude eta.
Plan orokor berri bat idaztearen helburu nagusia hauxe da: Tolosaldeko eremu funtzionalaren
barruan eta goragoko planek bai maila globalean bai sektorialean planteatzen dituzten ildoei
jarraituz, Altzori plangintza orokorra egiteko tresna bat ematea, egungo errealitate sozial,
ekonomiko eta kulturalari eta aplikatzekoa den indarreko legediari egokitua; eta tresna horren
bidez gaitasuna izatea, ikuspegi integral batetik, Altzoko udalerriko hirigintza arazoei
erantzuteko 8 urteko tarte batean, tarte horretarako programatua izan baita.
Hala, plan orokor berriaren proposamena egiteko finkatu diren oinarrizko helburuak honako
hauek dira:
-

-

-

Garapen iraunkorra bultzatzen ahalegintzea, herrigunearen dimentsioa eta erabilera
zentzuz optimizatuz.
Bertako biztanle gazteak finkatzea, eta baita biztanle gehiago erakartzea ere; eta
horretarako, lurzoruaren behar bezalako eskaintza bat sortzea, betiere kokapen, prezio eta
tipologia baldintza egokietan.
Udalerriko bizi kalitatea hobetzea, biztanleen integrazioa bermatuz eta etxebizitza, kultura,
hezkuntza, hornidura eta ekipamenduak ziurtatuz.
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-

Hasitako garapenak osatzea, hondakin guneak betetzea, dauden eraikinen berrerabilpena
aztertzea, udalerriari izaera hiritarragoa ematea. Altzori gaur egungoa baino egitura argi
eta kohesionatuagoa ematea, bizitegi erabilerak, ekipamenduak eta espazio libreak
uztartuz.

-

Udalerriaren irisgarritasun baldintzak hobetzea.

-

Helburuei, ingurumen aldetik iraunkorrak izango diren soluzioak ematea.

-

Proposatutako planteamenduak eta udalaz gaineko ikuspegitik planteatzen direnak
integratu eta koordinatzea.

Udal mailan, esku hartzea honelaxe planteatzen da:
-

-

Hiri erabileretara zuzendutako lurzoruaren kontsumoa minimizatzea, eta soilik beharbeharrezkoa den neurrira mugatzea, detektatutako premien arabera; eta eraikuntza
tipologia egokiak sustatzea, bertako baliabide naturalen erabilera optimizatuz eta lehendik
dagoenari eutsiz.
Landa lurra erabiltzeko eta bertan esku hartu eta eraikitzeko erregimena arautzen
jarraitzea, ingurune horren ezaugarriak babestuz, biodibertsitatea sustatuz eta, ahal den
neurrian, lurzoru mota horretan lehen sektoreari lotutako produkzioa bultzatuz.

-

Bide eta zerbitzu egituren ezarpena eta hobekuntza sendotzea.

-

Behar diren ekipamenduak garatzea.

-

-

-

Garapen berriak lehendik zeuden nukleo izaerako asentamenduei jarraipena emanez
antolatzea, kokapen bakoitzaren tipologien bidez eta, aldi berean, eragingo duten lurzoru
kontsumoarekin modu koherentean jokatuz.
Industriako edo hirugarren sektoreko jarduera ekonomikoen asentamendu izatera bideratu
beharreko lurzoruak zehaztea.
Altzoko plangintza eta Hiri Antolamendurako tresnak koordinatzea (Lurraldearen
Antolamendurako Artezpideak, Lurraldearen Zatiko Plana, Lurraldearen Arloko Plana
etab…).

8.2.3. AINTZAT HARTUTAKO ALTERNATIBAK
Espedientea izapidetzeko hasierako faseetan, hainbat alternatiba aztertu da bizitegi, industria
eta ekipamendu erabileretarako. Alternatibok oinarri gisa erabili dira HAPOaren Behin Betiko
Onarpenerako Dokumentuan jasotako antolamendu proposamena lantzeko. Dokumentu
honetako laugarren kapituluan, honakoak aztertzen dira: kontuan hartutako alternatibak,
HAPO berriaren plangintza eredua diseinatzeko prozesuan detektatutako ingurumen
baldintzatzaileak eta, amaitzeko, azkenean hartutako soluzioaren justifikazioa.
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8.2.4. PROPOSATUTAKO JARDUKETA NAGUSIAK
Azterlan honekin batera doan hirigintza dokumentuak Altzoko HAPOaren Berrikuspenaren
behin betiko antolamendu proposamena jasotzen du, zeina Aurrerapen Dokumentuan
planteatutako antolamendu alternatibetan oinarritzen baita eta hirigintza espedientea
izapidetzeko geroagoko faseetan garatua baitago.
Azken dokumentu hori jendaurrean erakutsi zeneko aldian jasotako iradokizunen ondoren,
udalbatzaren lehentasunak kontuan hartuta, Aurrerapen Dokumentuan jasotako alternatiba
batzuen alde egin da, nahiz eta horietakoren bati aldaketaren bat edo beste egin zaion.
Hori guztia kontuan hartuta, Altzoko HAPOaren Berrikuspenaren jarduketa nagusien
deskripzio laburra egingo da jarraian. Jarduketon kontsulta xehatuago bat egiteko, Altzoko
HAPOaren Behin Betiko Onarpenerako Testua osatzen duten Memoria eta Hirigintza Araudira
jo behar da. Dokumentu honek ere testu hori osatzen du.
8.2.4.1.

BIZITEGI GARAPENAK

Proposatzen den bizitegi programa 40 etxebizitza berrik osatzen dute; horien artean 24,
babes publikoko araubidean, eta gainerako 16ak, berriz, libreak. Eraikuntza tipologiei
dagokienez, proposatutako 40 etxebizitzetatik 24, blokeetan egingo dira, eta beste 16
etxebizitza
Bizitegi erabilera berriok hartzeko bi eremu proposatzen dira:
- 1. sektorea: Eremu bat Altzo Muinon egotea proposatzen da, 9.512,36 m2-ko azalerarekin;
bertan, 32 etxebizitza berri egitea proposatzen da, 8 libreak eta 24 babes publikoko
araubidean, beraz, batez besteko dentsitatea 33 etxeb/ha Izango litzateke. Sektore horren
barruan, bi egikaritze unitate zehaztu dira:
-

UE 1:4.679,21 m2
UE 2: 4.717,15 m2.

- 2. sektorea: Altzo Azpi nukleoan eremu txikiago bat, 4.882,28 m2-koa, proposatzen da. 8
etxebizitza beri eraikitzea proposatzen da, denak ere araubide librekoak; beraz, batez besteko
dentsitatea 16,38 etxeb/ha Izango litzateke. Sektore horrek UE 3 egikaritze unitate berria
osatzen du.
8.2.4.2.

INDUSTRIA GARAPENAK

Gaur egun eremuak beterik daudela-eta, erabilera horretarako sailkaturiko lursailak, eskaera
bati erantzuteko, mugakide diren lursailetara zabaltzea proposatzen da eta, era berean,
handitze gehigarri txiki bat egitea, bigarren mailako eskaera bati erantzute aldera.
Hala, Amategialdean 2.700 m2-ko sektore berri bat (S-3) egitea proposatzen da, oinplanoan
1.565 m2-ko aprobetxamenduarekin, hau da, lurzoruaren %57ko okupazioarekin.
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8.2.4.3.
-

-

-

EKIPAMENDUAK

Eskola ekipamendua: Hezkuntzako ekipamendua handitzea planteatzen da; hala, eraikin
berean haurtzaindegi erabilera eta eskola erabileraren gainerako erabilera osagarriak –
jangela etab.– bilduko lirateke.
Ekipamendu sozio-kulturala: Ekipamendu sozio-kulturalen gune bat eraikitzea planteatzen
da, udalerriko beharretara egokituko den eraikin polibalente batekin. Eraikina plazan dago,
udaletxe ondoan.
Bi sektore edo jarduketa eremu proposatzen dira:
-

-

8.2.4.4.

1 Sistema Orokorra: Eremua Altzo Muinon dago eta 990,52 m2-ko azalera du.
Bertan, tokiko sistemen sareko zuzkidura publikoak egikaritzea proposatzen da,
gehienez ere 880 m2 okupatuz.
2 Sistema Orokorra: Eremua Altzo Muinon dago eta 6.334,14 m2-ko azalera dauka.
Bertan, eraikigarritasuna gehienez ere %30 handitzeko jarduketa bat egitea
proposatzen da.

ESPAZIO LIBREAK

HAPOak Altzo Muinoko herrigunean dagoen espazio libre bat handitzea proposatzen du, eta
horretarako udaletxe ondoan dagoen eremu batean berdegune handi bat egitea. Hala,
mugakideak edo lotura handikoak diren espazio libreen sare bat sortuko da eta sare horrek,
planteatutako ekipamendu eta bizitegi eraikinekin batera, hiri izaera eta jarduera emango
dizkio Altzoko udalerriari.

8.2.4.5.

BIDE ETA GARRAIO SAREA

Probintziako bide sarea:
-

GI-3620 errepidea, Altzo Azpiko tartean, zabaltzea proposatzen da, Gipuzkoako
Foru Aldundiak aurreikusi bezala.
Altzo Muinora iristeko GI-3620aren ordezko bide alternatiboak egitea proposatzen
da, halako moldez non bidearen trazaduran aldapa handieneko guneak eta
ikuspen nahikorik ez daukatenak ekidingo diren.

Bide sare hiritarra:
Sare horretako jarduketak, garapen berriak ezartzeko beharrezkoak diren bide berriak
sortzean dautza.
Beheko kalea osatuko da, eta hala, Altzo Muinora iristean, GI-3620aren ordezko ibilbide bat
ezarriko da. Horrek, bideko tarterik gatazkatsuena ekiditeaz gainera, une jakinetan
udalerriaren gune neuralgikoa oinezkoentzako bihurtzea ahalbidetzen du, trafikoari itxi eta
hainbat jarduera egin ahal izateko.
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8.2.4.6.
HIERARKIAN GORAGOKO MAILAN DAUDEN PLANEK BILTZEN DITUZTEN
ERABAKIEN LABURPENA
8.3.1. puntuan badago koadro bat non kontuan hartu beharreko aspektu nagusiak laburbiltzen
diren.

8.2.4.7.

INPAKTUAK ERAGIN DITZAKETEN JARDUKETEN IDENTIFIKAZIOA

Ingurumenean eragin handiena izan dezaketen udalerri mailako proposamenak, balizko
alternatiba gisan planteatutakoak, honako hauek dira:
-

Bizitegi garapena okupazio berriko areetan:
Eremu industriala handitzea hiri areetan (3. sektorea)
Jarduketak bide sisteman

8.2.4.8.

HAPO-AREN IRAUPENA ETA EGIKARITZEKO FASEAK

Altzoko HAPOa egikaritzeko denbora tartea 8 urtekoa da, hurrengo berrikuspena edo
aldaketa egin arte indarrean egongo bada ere.

8.2.4.9.

DETEKTATUTAKO INFORMAZIO HUTSUNEAK

Altzoko HAPOaren Berrikuspenari dagokion behin betiko dokumentuan ez da informazio
hutsunerik detektatu. Egindako proposamenen zehaztasun maila egokia dela jotzen da,
plangintzaren fasea kontuan hartuta.

8.2.4.10.

PARTE HARTZE PUBLIKOA

Dokumentu honetako 1.9 atalera jo behar da orain artean Altzoko HAPOaren hirigintza
espedientearen izapidetzean ingurumen gaietan izandako parte hartze publikoaz kontsulta
egiteko.
Indarreko legedian ezarritako prozedurari jarraituz, Altzoko HAPOaren Berrikuspenaren
izapidetzean honako fase hauek bete dira:
1. Aurrez egindako kontsulten dokumentua eta erreferentziako dokumentua egitea
2. Aurrerapen dokumentua bidaltzea eta Ingurumen Inpaktuari buruzko Aurre Txostena egitea
3. Ingurumen Inpaktuari buruzko Behin Betiko Txostena
8.3.

BESTE PLAN EDO PROGRAMA BATZUEKIKO INTERAKZIOEN ANALISIA

Kapitulu honetan laburbiltzen dira Altzoko udal plangintzari aplikatu beharreko hiri
antolamendurako planetan ezarritako ildo eta irizpide nagusiak.
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8.3.1. HAPO-ARI ERAGITEN DIOTEN GOI MAILAKO PLANEN ILDO ETA IRIZPIDEEN
IDENTIFIKAZIOA
Jarraian, Altzoko HAPOaren Berrikuspeneko erabakien laburpena azaltzen da. Helburua da
hierarkian goragoko mailan dauden planetatik datozen ildo eta irizpideak aintzat hartu,
integratu eta garatzea.

BESTE
LAP
BATZUK

IBAI ERTZEN
GAINEKO LAPA

LAA

PLANA ALTZOKO HAPO-AREN ERABAKIAK
− Bizitegi zenbaketan, 121 etxebizitza baino gutxiago zenbatzen da, LAAetan ezarritako
dimentsioekin bat eginez.
− Araxes – Jazkugañe eta Basabeko Bailarako natur intereseko gunea biltzen da, lur
urbanizaezineko babes bereziko gune gisa, espazio horren babesa bermatze aldera.
− Bildu dira, halaber, Araxes Ibaiari dagokion Garrantzi Komunitarioko Lekua (GKL) eta
Altzoko zuhaitz bakana, zeinaren babesa eta arauketa udalaz gainekoa baita.
− Hirigintzako araudian, nekazaritza eta abeltzaintza ustiapenari loturik ez dauden etxeak
eraikitzea debekatzea aurreikusten da.
− Lurzoru urbanizaezinaren kalifikazioa bat dator Euskal Autonomia Erkidegoko
Lurraldearen Antolamendurako Artezpideek ezarritako kategoriekin.
− Baratze eta abeltzaintza ustiapenari lotutako oin berriko etxeak eraikitzeko lizentziak
arautzen dira.
− Erauzketa jardueretara zuzendutako eremua biltzen da.
− `Lurgaineko Uren Babesa´ kategoria sortzen da, non udalerria zeharkatzen duten ibai
eta errekak eta horiei dagozkien gune babestuak biltzen diren.
− HAPOak uholdeak izateko arriskua hartzen du kontuan hiri garapenerako alternatibak
baloratzeko orduan.
− Akuiferoen zaurgarritasun handiko eta oso handiko guneak mugatzen dira, LAPak
ezartzen duenari jarraiki.
− LAPean ezarritako erabakiak eta proposatutako eremu berrietarako ezarritako
atzerapenak kontuan hartzen dira.
− Jarduera ekonomikoei buruzko LAParekin bat eginez, 10 hektareatik beherako
industria garapen bat proposatzen da.

8.4.
PLANAK ERAGINDAKO EREMUAREN ANALISIA, DIAGNOSTIKOA ETA
INGURUMEN BALORAZIOA
8.4.1. IKERKETA EREMUA
Altzoko Hiri Antolamendurako Plan orokorrak eragindako eremua udalerriaren eremuari
dagokio.
8.4.2. KOKAPENA
Altzoko udalerria Gipuzkoako Lurralde Historiko barruan dago. Udalerriak 9,8 Km2-ko
hedadura du, Oria ibaiaren ibilbidearen erdialdean dago, Lurralde Historikoaren ekialdean.
Iparraldetik, Tolosa eta Leaburu udalerriekin egiten du muga; mendebaldetik, Alegiarekin;
ekialdetik Lizartzarekin eta hegoaldetik Tolosarekin. Hirigunea udalerriaren iparmendebaldean dago, itsasoaren mailatik 218 metrora.
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8.4.3. KLIMA
Altzoko udalerriak itsasaldeko klima du eta urte osoan zehar prezipitazio ugari izaten da.
Urteko batez besteko prezipitazioak 1600 eta 1700 mm inguruan ibiltzen dira eta udazkennegu sasoia izaten da garairik euritsuena. Tenperaturan ez da izaten gorabehera handirik eta
urteko batez bestekoa 12,5ºC inguruan ibiltzen da.
8.4.4. OROGRAFIA ETA MALDAK
Altzoko udalerria Oria, Amezketa eta Araxes ibarren artean kokatuta dago. Kotarik garaiena
801 metro ingurura dago eta Otsabio mendia da. Kotarik baxuenak Oria eta Araxes ibai
inguruetan daude, 100 metrora gerturatzen diren alturetan. Lehenago aipatu dugun legez,
Altzo Muinoko hirigunea 217 metroko alturan dago. Udalerrian malda gogorrak dira nagusi,
%50etik gorakoak, batez ere udalerriaren ekialdean daudenak, Otsabio mendiaren
magaletan, non %50etik gorako maldak dauden. Altzo Muinoko nukleoan, maldak %0 eta
%10 bitartekoak dira, eta magaletan, berriz, %10-20ra igotzen dira. Maldarik leunenak, %0-5
bitartekoak, Araxeseko ibarrean, Amategialde parean, Oria ibaiaren ibarrean, Zanpreauko
transformadore inguruan, Altzo Muino, Txaparralde eta Bekosagasti inguruan daude.
8.4.5. EZAUGARRI GEOLOGIKOAK
Altzoko udalerria Euskal-Kantauri mendilerroan dago, Euskal Arku barruan eta Bilboko
antiklinorioaren egitura multzoan. Egitura multzo horretan, Oiz eta Donostiako unitateen
barruan dago.
Ikerketa eremua honako gai litologiko hauek osatzen dute:
-

Tuparri-kareharrien eta kareharrien alternantzia
Kareharriak
Detritiko alternatzaileak
Tuparriak
Ofitak
Detritu harkaitzak

Udalerriaren zatirik handiena kareharriek osatzen dute eta Altzo Azpiko gunea eta Txaramako
Industrialdea hartzen dituzte.
Eraikitzeko baldintzak, oro har, aldekoak dira Altzo Muinon, Txaparren, Intxaustin eta
Zuaznabar aldean, nahiz eta badauden erosio guneak eta mendi hegal ezegonkorrak. Erosio
guneak 3.12 “Prozesuak eta balizko arriskuak” puntuan jaso dira. Altzo Azpin eraikitzeko
baldintzak onargarriak dira, eta oso aurkakoak Amategialdean, uholde, istiltze, sostengu
ahalmen eta asentu arazoak direla eta. Egileor auzoan baldintzak aurkakoak dira, aldapa
gogorrak (<%30) eta zimurtasun nabarmena direla eta.
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Interes geologikoa duten eremuak
Araxesko ibarra 2 balioko interes geologikoa duen eremua da. “V” itxurako ibarra da, Araxes
ibaia kareharri masibo birkristalduetan eta goi Kretazeoko tuparrietan barruraino sartua
baitago.
8.4.6. HIDROLOGIA
Ikerketa eremua Oria arroan kokatua dago, ibai horren ibilbide erdialdean. Oriako Unitate
Hidrologikoari eta Araxes, Amezketa, Oria eta Bedaio azpiarroko bi eremu txikiri dagokie.
Udalerritik pasatzen diren ibai eta erreka nagusiak hauek dira: Oria, Araxes, Arterreka eta
Irisoro. Bestalde, badira tamaina txikiagoko erreka ugari udalerrian: Arterreka, Iriso, Ollaun,
Iturralde, Sasinalde, Intxauso, Urbeota, Etxeluze, Año, Uarbe, Errekazarreta, Landartegi etab.
Erreka horiek Arexes eta Oriara isurtzen dira, zuzenean edo zeharka.
Mugapen Hidrografikoak
Uraren Zuzentarau Markoa (UZM) ezartzeari buruzko txostenetan jasotzen denaren arabera,
Oriako Unitate Hidrologikoaren barruan, Altzoko udalerriaren eremua Ipar Ibarretako III.
Mugapean sartuta dago eta bertako erakunde eskuduna Iparraldeko Konfederazio
Hidrografikoa da, Ingurumen Ministerioaren mende dagoena.
“Euskal Herriko Barne Ibarren Mugapena, UZMaren 5 eta 6. artikuluei buruz” (Eusko
Jaurlaritza 2004) delako txostenaren arabera, jarduketa eremua lurpeko bi ur masaren
gainean kokatzen da: udalerriaren zatirik handiena Tolosa (ES013S000003) ur masaren
gainean kokatua dago, eta ur masa hori 1 gradukoa da. Udalerriaren hegoaldeko zona txiki
bat, berriz, Arama (ES013S000011) ur masaren gainean dago eta ur masa hori 2 gradukoa
da.
1 graduko lurpeko ur masak interes hidrogeologiko handiena duten ur masak dira, eta
horietan iragazkortasun handia duten formazioak dira nagusi.
Bestalde, 2 graduko lurpeko ur masak iragazkortasun txikiko guneak dira, interes
hidrogeologiko txikikoak; halakoetan, lokalki akuifero txikiak egon daitezke.
Ur harguneak
Gainazaleko ur bilketak egiteko Eremu Babestuen Erregistroak giza kontsumorako bederatzi
ur hargune identifikatzen ditu ikerketa eremuan.
Habitatak edo espezieak babesteko eremuak
Altzoko udalerrian barneratzen den Araxes ibaiaren zatia, Araxes Ibaiko GKLa osatzeaz
gainera, Arrainen Bizitza Babesteko Eremua da, barboaren familiako arrainak babestekoa,
zehazki.
8.4.7. LURZORUAK ETA KLASE AGROLOGIKOAK
Altzoko udalerriaren zatirik handienak balio agrologiko txikiko lurzoruak ditu, Klase
Agrologikoen Mapan VII. klaseari dagozkionak (GFA, 1998). Basoko lurzorutzat jotzen dira
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lurrok, erliebe irregular eta malkartsukoak, %30etik gorako maldekin, non erosioak bizi-bizi
jarduten duen, eboluzioa ekidinez.
Altzo Muinoko eremuan eta bertako magaletan VI. klaseko lurzoruak dira nagusi: horiek ere
muga handiak dituzten lurrak dira. Halako lurzoruekin batera, badira beste batzuk IV. klasean
sailkaturik daudenak, hau da, muino bizkar leunetako eta %20tik beherako malda duten
mendi hegaletako lurrak, landu daitezkeen lursailen mugan, esaterako, Altzo Muinoko
herrigune inguruan.
Bestalde, Araxes ibaiaren gune alubialean III. klaseko lurrak aurki daitezke alubioi estuetan
eta metaketazko malda txikiko hegaletan, zeinak, mugekin bada ere, sistematikoki landu
daitezkeen.
Nekazaritza eta basozaintzari buruzko LAPean (Behin-Behineko Onarpena, 2010),
nekazaritza, abeltzaintza eta landazabaleko kategorian, balio estrategiko handiko gunetzat
proposatu dira Altzo - Muino nukleo ondoko lurrak. Gune horiek, ikuspegi estrategikotik,
nekazaritza sektorerako hartzen dira kontuan, eta hala, horien mantentze eta zaintza
lehentasunezkotzat jotzen da beste erabilera batzuen kaltean. 2.1.5. puntuan, Nekazaritza eta
Basozaintzari buruzko LAPean proposatutako antolamenduaren irudi adierazgarri bat erantsi
da.
8.4.8. LANDAREDIA ETA LURZORUAREN ERABILERAK
Altzoko udalerriko landaredian, eremu basotuak nabarmentzen dira, horien hedadurak
eremuaren %70 hartzen baitu. Eremu horren %53 formazio naturalei dagokie, eta gainerako
%47 sail landatuei, hala hostozabalei (%4) nola koniferoei (%96).
Altzoko udalerriko landaredi unitate nagusiak hauek dira:
-

Artadia
Pagadia
Hariztia
Haltzadi kantauriarra
Hostozabal gazteak eta bertako espezieetako heskaiak
Txilardi-otadi-iratzedia
Belardiak eta labore lurrak
Harkaizti eta amildegiei lotutako landaredia
Berroihaneztatzeak
Azpiegitura eta lurzoru urbanizatuak

Artadia
Artea (Quercus ilex) nagusi duen landaredi unitatea da. Altzon gutxi-asko jarraia den orban
handi baten itxuran agertzen da, harrobi inguruan: gutxi gorabehera 50 hektarea inguruko
eremua hartzen du, hau da, udalerriaren %5.
Pagadiak
Guztira 163 hektarea inguru hartzen dute, hau da, udalerriko eremuaren %16.
Pagadi azidofiloak Interes Komunitarioa duen “9120: Pagadi azidofilo atlantikoak Ilex eta
batzuetan Taxus (Quercion robori- petraeae ou Ilici) oihanpeekin” Habitataren barruan daude.
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Quercus robur harizti azidofiloa eta harizti-baso misto atlantikoa
Hariztien eremua baldintza naturaletan izango litzatekeena baino txikiagoa da; dena den,
kontuan hartzeko moduko hedadura dauka udalerri barruan: gutxi gorabehera 125 hektarea,
alegia, eremu osoaren %12.
Haltzadi kantauriarra
Udalerrian, haltzadiek 10 hektarea inguruko eremua hartzen dute. Orbanik zabalenak Oria eta
Araxes ertzean garatzen dira, baina badira orban txikiagoak Arterreka eta beste erreka
batzuetan. Nabarmentzeko modukoa da Irisoro erreka ertzean garatzen den haltzadi-lizardia.
Hostozabal gazteak eta bertako espezieetako heskaiak
Hostozabal gazteek osaturiko baso mistoen 15 orban identifikatu dira, guztira 20,8 hektareako
eremua hartzen dutenak. Kategoria honetan sartu dira, baita ere, bertako espezieetako heskai
ertzak.
Txilardi-otadi-iratzedia
Txilardi-otadi-iratzediak, guztira, 20 hektareako eremua hartzen du Altzon. Iratze arruntak
erraz osatzen ditu populazio monoespezifikoak, aztergai dugun kasuan, esaterako (6
hektareako eremua hartzen du).
Belardiak eta labore lurrak
Belardiak eta larreak (sega-belardiak eta abereak larreratzekoak) udalerriaren zati handi
batean hedatzen dira. Sega-belardiek 172 hektarea inguru hartzen dute, hau da, udalerriak
hartzen duen eremuaren %17. Konifero sailen ondoren, Altzoko landaredi unitate ugariena da,
pagadi eta hariztiekin batera. Larreek 11 hektarea baino ez dute hartzen (udal eremuaren
%1).
Harkaizti eta amildegiei lotutako landaredia
Altzon badira harkaiztiko landaredi orban bi: bata Otsabio mendi hegoaldean, Egileor auzo
parean, eta bestea Lapar mendiaren magalean, Otsabioko mendigunean. Guztira, hektarea
bateko eremua hartzen dute gutxi gorabehera. Habitat mota hau oinarrizko harkaitzen
loratzeei zor zaio, eta Interes Komunitarioa duen “8210: Landaredi kasmofitikoa duten
harkaitz malda kaltzikolak” Habitat izendatua dago.
Berroihaneztatzeak
Hostozabal sailek udalerriko zuhaitz eremuaren %2 hartzen dute gutxi gorabehera. Itzal
platanoa (Platanus hispanica), haritz amerikarra (Quercus rubra) eta halako espezieak dira.
Bestalde, konifero sailek udalerriko zuhaitz eremuaren %45 hartzen dute; hona hemen
konifero espezieen artean batzuk: intsinis pinua (Pinus radiata), larizio pinua (Pinus nigra),
alertzea (Larix sp.), Douglas izeia (Pseudotsuga menziesii), etab. Nabarmentzekoa da intsinis
pinu sailen hedadura, 179 hektareako eremua hartzen baitute, gutxi gorabehera udalerriaren
zuhaitz eremuaren %25.
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Azpiegitura eta lurzoru urbanizatuak
Kategoria honen barruan, udalerrian dauden lurzoru urbanizatuak eta azpiegiturak bildu dira:
errepideak, harrobia etab
Altzon badago Zuhaitz Bakan bat: Oiarbide baserritik 150 metrora dagoen pago bat da,
Intxausti auzoan (UTM X 576000, UTM Y 4772600) eta otsailaren 11ko 23/1997 Dekretuaren
bidez jo zuten Zuhaitz Bakantzat. Zuhaitz bakanek babes berezia merezi dute, aparteko edo
nabarmentzeko moduko ezaugarriak (tamaina, adina, historia, edertasuna, kokapena, etab.)
dituztelako.

8.4.9. FAUNA
Ikerketa eremu dugun 10x10 km (30T WN77) UTM laukian, gutxienez ehun ornodun
espezieren presentzia hauteman da, horien erdia hegaztiak. Espezie horietako 21ek arrisku
mailaren bat jasaten du. Hala ere, espezie horietako zati batek bakarrik dauka ikerketa
eremuan egoteko probabilitatea.
Altzoko udalerriko erreketan 6 arrain espezie hauteman da. Horietatik bat ere ez dago
arriskuan.
Altzon 5 anfibio espezie identifikatu da, eta horietatik bat ere ez dago arriskuan. Gipuzkoako
Lurralde Historikoan ohiko espezieak dira.
Narrastien 8 espezie aurki daitezke. Horietako bat, Eskulapioren Sugea (Elaphe longissima),
Arriskuan dauden Espezieen Euskal Katalogoan Interes Berezikotzat sailkatuta dago. Aukera
asko dago Altzon halakoak egoteko, zeren eta espezie hau egon ohi den habitat mota
(landazabala eta baso hidrofiloak) presente baitago udalerrian. Gainerako espezieak arruntak
dira Gipuzkoan.
Aztertzen ari garen UTM laukian 70 hegazti espezie inguru zenbatu da, nahiz eta horien
guztien presentzia ez dagoen ziurtaturik udalerrian. Identifikatutako 67 espezieen arteko 17
AEEKan sailkatuta daude, hainbat arrisku mailatan. Baliteke horietakoren bat Altzoko
udalerrian ohikoa izatea, badugu-eta halako espezieen aipamenik gertuko udalerrietan.
UTM laukian 24 espezie aipatzen da, eta horietako 6 arrisku mailaren baten barruan daude.
Aukera asko dago horietako asko udalerrian egoteko, bertan baitaude haien habitat
ohikoenak, hala nola zaurgarritzat jotzen den muxar grisarentzako (Glis glis) baso eremuak,
edo Interes Berezikotzat jotzen den basakatuarentzako (Felis silvestris) eremuak. Bestalde,
Altzoko udalerrian barneratzen den Araxes ibai zatia Interes Bereziko Eremuetako bat da hala
bisoi europarrarentzat (Mustela lutreola) nola igaraba arruntarentzat (Lutra lutra). Ez dago
Ferra Saguzar Handiari (Rhinolophus ferrumequinum) eta Ferra Saguzar txikiari (Rhinolophus
hipposideros) buruzko daturik. Biak ere Zaurgarritzat jotzen dira AEEKan.
Altzoko udalerri barruan, baso hostoerorkorren orban gutxi-asko handiak eta ondo
kontserbatutako ur ibilbideen ertzak faunarentzako interes handiena duten eremuak dira.
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8.4.10. NATUR EREMU BABESTUAK
Araxes ibaia, Garrantzi Komunitarioa duen Lekua
Udalerria zeharkatzen duen Araxes ibaiaren tarteak Araxes Ibaia GKLa (ES2120012) osatzen
du. GKL honek 64 hektareako azalera du eta 12,7 hektareako luzera. Datu orrian, GKLaren
ezaugarri nagusi gisan europar bisoiaren (Mustela lutreola) presentzia aipatzen da. Bestalde,
uren kalitatea ona da, batez ere goiko aldean, eta ondo kontserbatutako haltzadi zabalak
daude. Badaude, halaber, bestelako espezie garrantzitsu batzuk ere, esaterako, martin
arrantzalea (Alcedo atthis) edo ur zozoa (Cinclus cinclus).
Zuhaitz bakana
Lehenago aipatu dugun legez, Altzon badago Zuhaitz Bakan bat, “Imazen Pagoa” izenekoa,
Oiarbide baserritik 150 metrora dagoena.
LAAetako Natur Intereseko Eremuak
1997an onartutako Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetan (LAA), “Natur Intereseko
Eremuen Zerrenda Irekia” erantsita dago, eremu horiek kontuan hartu beharrekoak baitira
lurralde, sektore eta udal plangintzan, bertako balio ekologiko, kultural eta ekonomikoak
zaintze aldera. Zenbait kasutan, eremu horiek sartuak izan dira (osoki edo partzialki)
bestelako babes figura batzuetan.
Udalerriaren hegoaldeko erdialdea, Otsabio mendiko tontorretik udalerriaren hego-ekialdeko
mugaraino, “Araxes-Jazkugañe eta Basabe Bailara” Natur Intereseko eremuan barneratzen
da. Eremuak nabarmentzeko balio botanikoak ditu.
EAEko korridore ekologikoen sarea
Korridore Ekologikoen Sarea ezarri izanaren helburu nagusia da 2000 Natura Sarearen
konexio eta koherentzia ekologikoa sustatzea. Aipatutako korridore sarea “Euskadiko
Autonomia Erkidegoko Korridoreen Sarea” (Eusko Jaurlaritza, 2005eko urtarrila) izeneko
azterlanean zehaztuta dago).
Ikerketa eremuak hartzen du, batetik, “Araxes, Jazkugañe eta Basabe Bailarako” Lotura
Eremua, Aralar GKLa – Aiako Harria (R18) GKLa korridorekoa, eta Izarraitz GKL korridorea –
Aralar-Ernio-Gatzume (R15) korridorea ere hartzen duena; eta bestetik, Moteltze Eremua.

8.4.11. ONDAREA
Ikerketa eremuan ondare kultural eta arkitektonikoarekin lotutako hainbat elementu dago.
Elementu horiek hirigintza memorian eta dokumentu honetan jaso dira.
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8.4.12. PROZESUEN ETA BALIZKO ARRISKUEN ANALISIA
Eusko Jaurlaritzaren Gesplan aplikazio kartografikoaren arabera, udalerrian badaude eremu
batzuk non erosioa dagoen. Erosioa begi-bistakoa da, esaterako, Otsabio mendi magaletan,
gehienbat aldapa gogorreko guneetan eta harrobi inguruan. Udalerriaren zatirik handienean
ez dago erosiorik, edo bestela, erosioa egon arren ez da begi hutsez ikusten.
Bestalde, EAEko erosioari buruzko ikerlanen arabera, udalerrian badaude hainbat eremu
erosio maila altua dutenak. `USLE Real´ adierazlearen arabera, udalerri osoan sakabanatuta
daude erosio prozesu larria (45,4 hektarea) edo muturrekoa (14,5 hektarea) daukaten eremu
txikiak, non hektareako 100 tonatik gora galtzen den urtean. Eremu horiek 3.12 planoan
jasota daude.
AKUIFEROEN KUTSADURAREKIKO ZAURGARRITASUNA

Udalerriaren iparraldeko erdialdeak, Altzo Muino, Txaparre, Intxausti, Zuaznabar aldea, Altzo
Azpi eta Amategialdeko auzoak barne, akuiferoen kutsadurarekiko zaurgarritasunik bat ere ez
edo zaurgarritasun maila txikia dauka. Bestalde, udalerriaren hegoaldeko erdialdean,
zaurgarritasun maila ertain, altu eta oso altuko guneak txandakatzen dira, eta Egileor auzoa
azken kategoria horretan sartzen da.
ARRISKU GEOTEKNIKOAK

Geologiari buruzko atalean aipatu dugunez, eraikitzeko baldintzak, oro har, aldekoak dira
Altzo Muino, Txaparre, Intxausti eta Zuaznabar aldean, nahiz eta badauden oso aurkako
baldintzak dituzten guneak ere, sostengu ahalmen eta asentu arazoak eta mendi hegal
ezegonkorrak direla eta. Altzo Azpin eraikitzeko baldintzak onargarriak dira, eta oso
aurkakoak Amategialdean, uholde, istiltze, sostengu ahalmen eta asentu arazoak direla eta.
Egileor auzoan baldintzak aurkakoak dira, aldapa gogorrak (<%30) eta zimurtasun
nabarmena direla eta.
KUTSATURIK EGON DAITEZKEEN LURZORUAK

EAEn Lurra Kutsa dezaketen Jarduerak egiten diren Kokalekuen Inbentarioa kontsultatu da.
Inbentarioa IHOBEk egin zuen 1998an, eta kutsaturik egon daitezkeen 5 lursail hauteman dira
Altzoko udalerrian.
UREZ GAINEZKA EGIN DEZAKETEN EREMUAK

Ikerketa eremuan Oria eta Araxes ibaiek gainezka egiteko dagoen arriskuari buruzko datuak
daude. Eusko Jaurlaritzako Uren Zuzendaritzak dituen mapen arabera, Altzo Azpiko
Iberdrolaren estazio elektrikoa 500 urteko uholde orbanean dago eta Amategialdeko
industrialdearen zati bat, berriz, 100 eta 500 urteko orbanen eraginpean dago.
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MEATZE EGITURA ABANDONATUAK

“EAEko meatze egitura abandonatuen arriskuen analisia” ikerlaneko inbentarioa kontsultatu
da. Ikerlana Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak landu zuen eta
Altzon bi meatze egitura abandonatu hauteman dira:
Ezaugarriak
Lurpeko meatze egitura
Lurpeko meatze egitura

Koordenatuak
UTM X
UTM Y
574180
4773173
574042
4772510

Lurpeko meatzeak, lurraren gainazal azpian meazuloka edota ganberaka egindako
ustiapenak dira. Askotariko tamainatakoak izan daitezke. Aipatutako agiriak lurpeko meatzeen
gainean egiteko gomendagarriak ez diren honako jarduerok aipatzen ditu: etxeak, pabiloiak,
eta bide azpiegiturak eraikitzea. Dena den, aipatutako horiek ez dira jarduera debekatuak, eta
kasurik kasu aztertu behar dira.
ZARATA

“Gipuzkoako Errepideen Foru Sareko Zarata mapak” kontsultatu dira, eta zehazki, Altzo
parean dagoen N-I errepideari dagokion mapa. Azpiegitura horrek sortzen duen zarataren
eraginpeko eremuak ez dauka proposatutako eremuetan inolako eraginik.
8.4.13. GIZA INGURUMENA
SOZIOEKONOMIA

Eustatek emandako 2001eko datuen arabera, Altzoko udalerriak 400 biztanle zeukan 2008an.
183 emakumeak ziren (%46) eta 217, berriz, gizonak (%54). Jarraian datorren taulan, azken
urteetan biztanleriak izan duen bilakaera ikusten da.
Biztanleriaren egiturari dagokionez, 20 eta 64 urte bitarteko biztanleak dira nagusi (%59,5);
biztanle gazteak, 20 urtetik beherakoak, %23 dira eta 65 urtetik gorakoak, azkenik, %17,5.
Udalerriko biztanleria aktiboa 133 pertsona dira (Eustat, 2001), hau da, kopuru osoaren %41.
Gehienak, %52, zerbitzuen sektorean ari dira; ondoren dator industria (%27), eraikuntza
(%15) eta nekazaritza (%6). Erroldatutako ustiategiei dagokienez, jarraian datorren taulan
ustiategi kopurua eta horien ezaugarri nagusiak ageri dira (Eustat 2001).
PAISAIA

Altzoko Udalerriak badu nekazaritza-paisaia babesteko Lurzoru Urbanizaezinaren Plan Berezi
bat, Diputatuen Kontseiluak 2003ko apirilaren 8an onartutakoa. Planaren xedea da
Nekazaritza-paisaia Babestutzat sailkatutako lurzoruan landaketak egitea arautzea eta
udalerriko enklabe handi bateko nekazaritza eta paisaia zaintzea. Planean eremuaren
errealitate fisiko, sozial eta ekonomikoari buruzko analisia egiten da, azken urteetan izandako
bilakaera barne, eta bertan, aurreikusitako helburuak lortzeko aukerarik egokientzat, zera
planteatzen da: paisaiak dituen potentzialtasunen eta lurzorua erabiltzeko eskaeren arteko
oreka lortzea.
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Altzoko udalerria Oria, Araxes eta Amezketa ibaien ibar gainean altxatzen da eta bertako
paisaia nekazaritza eta basoen mosaikoak ezaugarritzen du.
EAEko Paisaia Kartografiak (1990) eta horren balorazio ikerketak (1993) EAEko ikusizko
arroak mugatzen ditu. Altzoko udalerria ikusizko 4 arrotan banatzen da: Jazkugañeko arroa,
Lizartzako arroa, Alegiako arroa eta Tolosako arroa. Horietako arro bakoitza klase banari
dagokio.

8.4.14. INGURUMENARI DAGOKIONEZ HOMOGENEOAK DIREN UNITATEAK
Ingurumen diagnostikoari buruzko atal honetan deskribatutako aspektuak kontuan hartuz,
Lurzoru Urbanizaezinari dagokion eremuan ingurumen unitate sorta bat ezarri da, lurzoru
horren antolamendurako oinarri izateko helburuaz.
Erabilera ahalmen homogeneo samarra duten 6 ingurumen unitate handi ezartzea erabaki da,
EAEko Lurraldearen Antolamendurako Artezpideek (LAA) ezarritako kategoriekin bat eginik.
Ingurumen unitate horien gainean baldintzatzaile batzuk gainjarri dira, horien gainean jarduera
zehatz batzuk garatzeko erabilera ez, baina erabiltzeko modua mugatzen dutenak, kasuan
kasuko arriskua edo egoera partikularra kontuan hartuta.
Hona hemen ezarritako ingurumen unitate homogeneoak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Babes Berezia (BB)
Ingurumenaren hobekuntza (IH)
Basoa (B)
Nekazaritza-abeltzaintza eremua eta landazabala (NEL)
Gainazaleko Uren Babesa (GUB)
Bizitegi, industria, ekipamendu eta azpiegitura eremuak.

Hona hemen gainjarritako baldintzatzaileak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.5.

Akuiferoen zaurgarritasuna
Gutxi aldatutako paisaia daukaten guneak
Urez gainezka egin dezaketen eremuak
EAEko korridore ekologikoen sarea
Natur eremu babestuak eta GKLak.
Zonakatze akustikoa
TEKNIKOKI ZENTZUZKOAK DIREN ALTERNATIBEN INGURUMEN AZTERKETA

Jarraian, bizitegi eta industria garapenak proposatzeko kontuan hartutako alternatibak
deskribatuko dira. Behin Betiko Onarpenerako Dokumentuak azkenean hautatuak izan diren
garapen proposamenak aurkezten ditu. Proposamenok zehaztasun maila handiagoa hartuaz
joan dira hirigintza espedientea izapidetu bitartean. Proposamen horiek Aurrerapen fasean
proposatutako alternatibetatik abiatuta zehaztu ziren.
Azterlan honetako 4. kapitulura jo behar da aintzat hartutako alternatiben azterketa xehatuago
baten eta azkenean hartutako soluzioaren justifikazioaren berri izateko, atal honetan
proposatutako alternatibak gaingiroki baino ez dira-eta deskribatzen.
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8.5.1. BIZITEGI GARAPENAK
Altzoko Hiri Antolamendurako Plan orokorra diseinatzeko prozesuan, bizitegi garapenerako
hainbat alternatiba sortu da, alternatiba horiek aspektu desberdinei erantzun badiete ere:
−
−

Bizitegi eskaintzari eta etxebizitza tipologiari lotutako alternatibak
Bizitegi garapenen jarduketa eremuei lotutako alternatibak

Bizitegi eskaintzari lotutako alternatibei dagokienez, Altzoko HAPOaren diseinuan hiru
alternatiba hartu dira kontuan, 0 alternatiba edo interbentzio eza barne.
Kasu honetan, 0 alternatiba edo interbentzio eza indarreko Arau Subsidiarioetan
aurreikusitako bizitegi programari dagokio. Hala ere, indarrean dauden Arau Subsidiarioetan
proposatutako bizitegi garapenak agorturik daude ia-ia.
1. alternatiba Aurrerapen Dokumentuan proposatutako bizitegi garapenari dagokio, non 72
etxebizitza berri proposatzen baitzen, aurreko Arau Subsidiarioetan jasota eta eraikitzeke
dauden beste bi etxebizitzaz gain.
2. alternatiba, bada, azkenean hartutako bizitegi garapen proposamena da, Altzoko
HAPOaren Hasierako Onarpeneko eta Behin-Behineko Onarpeneko Dokumentukoarekin bat
datorrena. Dokumentu horrek 40 etxebizitza berri inguruko eskaintza proposatzen du guztira,
10 urteko denbora tarte baterako, aurreko Arau Subsidiarioetan jasota baina garatu gabe
zeuden bi etxebizitzez gainera.

8.5.1.1.

Bizitegi garapena Altzo Muinon

Altzo Muino 0 alternatiba
Indarreko Arau Subsidiarioetan proposatutako antolamendua mantentzea litzateke.
Antolamendua erabat gauzatuta dago, bi familiako eraikin bat, eraiki gabe dagoena, izan ezik.
Altzo Muino 1 alternatiba
Altzo Muinorako lehen alternatibak hiri bilbearen hegoalde eta mendebalderako handitzeetan
zentratu ziren, ipar-ekialdean dagoen garapena luzatzeak malda handiko eremuak okupatzea
eskatzen zuela eta. Testuinguru horretan, Altzo Muino 1 alternatiba Aurrerapen Dokumentuan
proposatutako garapen alternatibetan datza. Area horiek A-1 eta A-2 ziren, 11.864 m2 eta
8.781 m2-ko azalerarekin, hurrenez hurren. A-1 arearako 36 etxebizitza proposatu ziren (28
tasatuak eta 8, berriz, bi familiakoak) eta A-2 arearako, berriz, 24 etxebizitza (18 tasatuak eta
6, berriz, libreak). Bi eremuotarako proposatutako dentsitateak hauek ziren: 30,3 etxeb/ha A-1
eremurako eta 27,3 etxeb/ha A-2 eremurako.
Altzo Muino 2 alternatiba
HAPOaren Berrikuspenean azkenean proposatutako antolamenduan datza. Antolamendu hori
bat dator Altzoko HAPOaren Hasierako Onarpenerako eta Behin-Behineko Onarpenerako
Dokumentuan egindako proposamenarekin. Aipatutako dokumentuak bizitegi garapen bat
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egitea proposatzen du Altzo Muinoko eremu edo sektore batean. A-1 alternatibaz ari gara,
zeina Aurrerapen Dokumentuan jasota dagoen, aldaketa txiki batzuk egin bazaizkio ere.
Kasu honetan, Altzo Muinon bizitegi garapen baterako proposatutakoa 1. sektorea da,
9.512,36 m2-ko azalera duena. Guztira 32 etxebizitza berri eraikitzea proposatzen da; horien
artean 24 babes publikokoak eta 8, berriz, libreak. Batez besteko dentsitatea, beraz, 33
etxeb/ha izango litzateke.

8.5.1.2.

Bizitegi garapena Altzo Azpin

Altzo Azpi 0 alternatiba
Alternatiba hau indarreko Arau Subsidiarioetan aurreikusitako plangintza mantentzean datza.
Arau horietan 4 etxebizitza berri planteatu ziren Altzo Azpin, gaur egun erabat eginak
daudenak.
Kasu honetan, 0 alternatiba edo interbentzio eza herrigune horretan egun dagoen bizitegi
eskaintza mantentzera mugatuko litzateke, indarreko Arau Subsidiarioetan ez baita
aurreikusten aipagai dugun eremuan etxebizitza gehiago eraikitzea.
Altzo Azpi 1 alternatiba
Altzoko HAPOaren Aurrerapen Dokumentuak bi area proposatu zuen Altzo Azpin bizitegi
garapenak hartzeko: A-4 eta A-5 areak. Lehenak 3.399 m2-ko eremua hartzen zuen eta
guztira 6 etxebizitza egitea proposatzen zen.
Bigarrena, berriz, lehendik zegoen Abatetxea izeneko eraikin bati dagokio. 1.328 m2-ko
azalera batekin, eraikuntza aprobetxamendua 6 etxebizitzakoa izan zen.
A-4 eta A-5 eremuetarako dentsitateak 17,6 etxeb/ha eta 45,1 etxeb/ha izan ziren hurrenez
hurren.
Altzo Azpi 2 alternatiba
HAPOaren behin betiko proposamenak, zeina Altzoko HAPOaren Hasierako Onarpenerako
eta Behin-Behineko onarpenerako dokumentuetan proposatutakoarekin bat datorren, 2.
sektorea proposatzen du Altzo Azpiko bizitegi garapenerako. 4.882,28 m2-ko eremua da, non
8 etxebizitza berri eraikitzea proposatzen baita, denak ere libreak; beraz, batez besteko
dentsitatea 16,38 etxeb/ha Izango litzateke.
8.5.2. INDUSTRIA GARAPENAK
Altzoko HAPOaren berrikuspenean industria garapeneko jarduketak ezarri beharrak
Amategialdeko eremuan dagoen handitze eskaera zehatz bati erantzuten dio.
0 alternatiba edo interbentzio eza
0 alternatiba indarreko Arau Subsidiarioek industriarako lurzoru gaietan proposatutako
antolamendua mantentzean datza.
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Hala ere, Amategialdean dagoen industria lurzorua beteta dago gaur egun; beraz, indarrean
dagoen plangintzak ez dauka gaitasunik leku horretan handitze bat egiteko eskaera zehatzari
erantzuteko.
Amategialdea 1 alternatiba
1. alternatiba, Altzoko HAPOaren berrikuspenaren Aurrerapen Dokumentuan egindako
industria garapeneko proposamenetan datza. Kasu honetan, Aurrerapen Dokumentuan
industria garapenak hartzeko bi area hartu ziren kontuan Amategialdean.
A-6 eta A-7 areak zehaztu ziren: lehenak 9.001,65 m2-ko eremua hartzen zuen, eta handitze
eskaera puntual bati erantzuteko hartu zen kontuan; bigarrena, 34.167,50 m2-koa, A-6ko
garapenaren ordezko alternatiba gisa ezarri zen, industria lurzoruaren bigarren mailako
eskaera posible bati erantzuteko xedez.
Amategialdea 2 alternatiba
HAPOaren berrikuspenaren behin betiko proposamenak 3. sektorearen garapena jasotzen du
Amategialdeko industri garapenerako. Sektore berri horrek 2.722 m2-ko azalera izango du eta
oinplanoko aprobetxamendua 1.565 m2-koa izango da, beraz, lurzoruaren okupazioa %57koa
izango da.
Sektore berri hori, bat dator, hein batean, Aurrerapen Dokumentuan jasotako A-6
eremuarekin, azalera txikiagoarekin bada ere. Industria garapen berrietarako proposatutako
azalera, kasu honetan, gaur egun handitze zehatz bat egiteko dagoen eskaerari erantzuteko
behar den neurrira murriztu da, eta baztertu egin da, bigarren mailako eskaera posibleei
erantzuteko erreserba gisara, industria lurzoru berria sortzea.

8.5.3. EKIPAMENDU KOMUNITARIOAK
Hala, ekipamendu komunitarioei dagokienez, honako jarduketa hauek planteatzen dira:
-

-

Eskola ekipamendua: Hezkuntzako Ekipamendua handitzea
haurtzaindegia, jangela eta halako erabilerak edukitzeko.

proposatzen

da,

Ekipamendu sozio-kulturala: Eraikin polibalente bat eraikitzea planteatzen da, erabilera
kultural guztiak bertan biltzeko eta elkartu nahiz batzeko gune izateko. Eraikin hori 1.
sektorean dago, herriaren muinetik hurbil, udaletxetik eta plazatik gertu, eta espazio
horiekin hainbat ibilbideren bitartez lotuta. Era berean, ikastetxera bidean dago, eta hala,
lehenago aipatutako ibilbide sareak osatzen dira. Udaletxeko plazan ere ekipamendu
komunitario bat aurreikusten da.

-

Espazio libreak: espazio libre hori lehenago deskribatutako ekipamendu kulturalarekin
lotutako berdegune handi baten bidez zabaltzea planteatzen da.

-

Bide eta garraio sarea:
−

GI-3620 errepidea Altzo Azpitik pasatzen deneko tartea zabaltzea planteatzen da.
Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatzen du.
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−

Altzo Muinora iristeko GI-3620aren ordezko bide alternatiboak proposatzen dira,
halako moldez non bidearen trazaduran aldapa handienak eta ikuspen murritzena
daukaten guneak ekidingo diren.

−

Hiri bideei dagokienez, Beheko kalea osatuko da; hala, GI-3620 errepidea Altzo
Muinora iristen den lekuan ordezko ibilbide bat ezartzen da. Bestalde, Beheko kalea
GI-3620arekin berriro batu arte jarraitzeko aukera planteatzen da; hala, ibilbide
alternatibak eta horiek eskaintzen dituzten aukerak biderkatu egiten dira.

Azpiegitura sareak: honako helburu nagusiok planteatzen dira:

-

−

Bai ura banatzeko sarea bai saneamendu sarea hobetzea, behar ez diren edo
desegokitzat jotzen diren galerak edo isurketak ekiditeko eta baliabide natural eta
ekonomikoak optimizatzeko.

−

Planteatutako garapen berrien hornidura eta saneamendu sistemaren eraginkortasuna
hobetzea.

−

Sare banatzaileak ezartzea (euri urarentzat eta hondakin urentzat), hala garapen
berrietako eraikinetan nola herri barruko sareetan.

−

Baliabide horiek espazio publikoetan, bai zolatuetan bai berdeetan, optimizatzea, ur
horiek ahal den neurrian berrerabiltzea lehenetsiko duten sistemak erabiliz.

−

Plangintzatik, era orotako hondakinak biltzeko beharrezkoak diren espazioak eskaini,
bai gaur egun dauden espazioetan bai planteatutako garapen berrietan.

−

Araudiek ezarritakoak mailaz gainditzen dituzten ordezko energia garbiak lehenetsi eta
horien erabilera bultzatzea.

8.6.

PLANEKO JARDUKETEN INPAKTUAK IDENTIFIKATU ETA BALORATZEA

Kapitulu honetan Altzoko HAPOak izan ditzakeen ondorioak –ingurumen inpaktuen iturri izan
daitezkeenak– identifikatu eta baloratu egiten dira.
HAPOaren berrikuspenean proposatutako
daitezkeenak, honako hauek direla uste da:
−
−
−
−

jarduketa

nagusiak,

inpaktuen

iturri

izan

Bizitegi garapenak Altzo Muinon: UE 1 eta UE 2 egikaritze unitateak (1. sektorea)
Bizitegi garapenak Altzo Azpin: UE 3 egikaritze unitatea (2. sektorea)
Industria garapena Amategialdean: 3. sektorea.
Bideak hobetzea eta berriak sortzea.

Ez dira aztertu herri barruko eremurako aurreikusitako ekipamendu komunitarioei lotutako
jarduketak, izan ere, izaera puntualekoak izateagatik, edo ingurumen baldintzatzailerik ez
egoteagatik, inpaktu esanguratsurik ez dutela izango jo da. Dena den, neurri babesle eta
zuzentzaileei buruzko kapituluan, espedientearen geroagoko fase batean, estrategikotzat
jotzen diren ingurumen aspektuei buruzko erabakiak bilduko dira, Plan orokorrean
proposatuko jarduketa guztien inguruan.
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8.6.1. BIZITEGI GARAPENEN ONDORIOZKO INPAKTUAK
Honako hauek inpaktu ertaintzat jo dira obra fasean: landarediaren gaineko eragina, paisaia
inpaktua, lurzoruaren artifizializazioa, baliabideen eskaeraren gehikuntza, kutsaduraren
gehikuntza, inpaktu akustikoa eta arrisku geoteknikoak; hala ere, inpaktu gehienok
bateragarriak dira prebentzio neurri eta neurri zuzentzaile egokien aplikazioarekin.
Era berean, obra fasean inpaktu bateragarritzat jo dira faunaren gaineko eragina,
katalogatutako kultur ondareak izan dezakeen inpaktua, mugikortasunaren gaineko aldi
baterako eragina eta nekazaritza nahiz abeltzaintza ustiapenen galera.
Ustiapen faseari dagokionez, inpaktu bateragarritzat jo dira faunaren gaineko eragina,
baliabideen eskaeraren gehikuntza, kutsaduraren gehikuntza eta inpaktu akustikoa. Bizitegi
garapenek Altzoko udalerriko mugikortasunean eta irisgarritasunean izango duten inpaktua
positibotzat jo da.
Azkenik, ustiapen fasean lurzoruaren artifizializazioa eta paisaia inpaktua inpaktu ertaintzat jo
dira, nahiz eta azken hori bateragarri egin daitekeen Urbanizazio eta Eraikuntza Proiektuari
dagokion Paisaia Leheneratzeko Programaren aplikazioarekin.
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TAULA: INGURUMEN INPAKTUAK EZAUGARRITU ETA BALORATZEKO MATRIZEA: Bizitegi garapenak Altzo Azpin eta Altzo Muinon
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8.6.2. AMATEGIALDEKO INDUSTRIALDEA HANDITZEAREN ONDORIOZKO INPAKTUAK
Landarediaren gaineko eragina bateragarritzat jo da, hala ustiapen fasean nola obra fasean.
Halaber, honakoak inpaktu ertaintzat jo dira obra fasean: jabari publiko hidraulikoaren eta
lurgaineko uren kalitatearen gaineko eragina, paisaia inpaktua, lurzoruaren artifizializazioa,
baliabideen eskaeraren gehikuntza, kutsaduraren gehikuntza, lur balantzea, inpaktu
akustikoa, arrisku geoteknikoak eta uholde arriskua; hala ere, inpaktu gehienok bateragarri
egin daitezke prebentzio neurri eta neurri zuzentzaile egokien aplikazioarekin.
Ustiapen fasean, lurzoruaren artifizializazioa eta paisaia inpaktua inpaktu ertaintzat jo dira,
nahiz eta azken hori bateragarri egin daitekeen Urbanizazio eta Eraikuntza Proiektuari
dagokion Paisaia Leheneratzeko Programaren egikaritzarekin.
Era berean, prebentzio irizpideak kontuan hartuz, eta industri eremu berrian etorkizunean
egingo diren jarduerak zeintzuk izango diren oraindik jakin gabe, ustiapen faseko inpaktu
ertaintzat jo dira baliabideen eskaeraren gehikuntza, kutsaduraren gehikuntza eta inpaktu
akustikoa.
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TAULA: INGURUMEN INPAKTUAK EZAUGARRITU ETA BALORATZEKO MATRIZEA: Garapen industrialak Amategialdean
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8.6.3. BIDEAK HOBETZEA ETA BERRIAK SORTZEA
HAPOan bide berriak hobetu eta sortzeko aurreikusitako jarduketak egikaritzetik espero diren
inpaktuak identifikatu eta ezaugarritu ondoren, inpaktuok baloratu egin dira.
Honako hauek inpaktu ertaintzat jo dira obra fasean: faunaren gaineko eragina, paisaia
inpaktua, baliabideen eskaeraren gehikuntza eta obrek eragindako kutsaduraren gehikuntza
eta inpaktu akustikoa; dena den, inpaktu horiek guztiak bateragarri egin daitezke prebentzio
neurri eta neurri zuzentzaile egokien aplikazioarekin.
Era berean, obra faseko inpaktu bateragarritzat jo dira landarediaren gaineko eragina eta
mugikortasun-irisgarritasunaren gaineko eraginak.
Bestalde, ustiapen faseko inpaktu bateragarritzat jo dira faunaren gaineko eragina eta
habitaten zatiketa, lurzoruaren artifizializazioa eta ibilgailuen trafikoa handitzeak sor lezakeen
inpaktu akustikoa. Ustiapen fasean, berriz, paisaia inpaktua inpaktu ertaintzat jo da, nahiz eta
bateragarri egin daitekeen Urbanizazio eta Eraikuntza Proiektuari dagokion Paisaia
Leheneratzeko Programaren aplikazioarekin.
Azkenik, ustiapen faseko inpaktu positibotzat jo da bide berriak hobetu eta sortzeak udalerriko
mugikortasunean eta irisgarritasunean izango duen eragina.
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TAULA: INGURUMEN INPAKTUAK EZAUGARRITU ETA BALORATZEKO MATRIZEA: Bideak hobetzea eta berriak sortzea.
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8.7.

NEURRI BABESLE, ZUZENTZAILE ETA KONPENTSATZAILEEN PROPOSAMENA

8.7.1. PREBENTZIO NEURRIAK ETA NEURRI ZUZENTZAILEAK
Proposatutako prebentzio neurriak eta neurri zuzentzaileak Altzoko HAPOaren ondoriozko
inpaktuak –azterlan honetako 5. kapituluan identifikatu direnak– arintzera edo minimizatzera
bideraturik daude.
Jarraian, Altzoko HAPOaren Berrikuspenerako proposatutako neurri multzoak jasotzen
dituen aspektuak zerrendatzen dira. Neurri multzo hori azterlan honetako 6. kapituluan
kontsulta daiteke xeheki.
-

Landarediaren gaineko eragina arintzera bideratutako neurriak
Faunaren gaineko eragina arintzeko neurriak
Lurgaineko ibilguak babesteko neurriak
Paisaia inpaktua minimizatzeko neurriak
Lurzoruaren artifizializazioaren ondoriozko eragina minimizatzeko neurriak
Lur balantzearen ondorioak arintzeko neurriak
Baliabideen eskaeraren eta kutsaduraren gehikuntza minimizatzeko neurriak
Inpaktu akustikoa minimizatzeko neurriak
Arriskuak minimizatzeko neurriak
Mugikortasunari-irisgarritasunari eragindako ondorioak minimizatzeko neurriak

8.7.2. NEURRI KONPENTSATZAILEAK
Beste neurri posible batzuen artean, honako hauek daude:
-

Garapen berrietarako eremuak zeharkatu edo horiekin muga egiten duten sare
hidrografikoaren tarteetako landaredia leheneratzea eta Ingurumen Hobekuntzak
egitea.

8.7.3. URBANIZAZIO ETA ERAIKUNTZA PROIEKTUAK IDAZTEKO NEURRIAK
Urbanizazio eta eraikuntza proiektuak idazteko erreferentziazko irizpide gisa, neurri
generiko batzuk proposatu dira.
8.7.4. ONDOTIK ETORRIKO DIREN BATERAKO NAHIZ BANAKAKO EBALUAZIOAK
EGITEKO IRIZPIDEAK, INGURUMEN INPAKTUARI BURUZKOAK
Ondotik etorriko diren faseetan, proposatutako garapenen bat ingurumen inpaktua
ebaluatzeko prozedura pean dagoen ikusiko da.
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8.8.

HAPO-AREN ONDORIOAK GAINBEGIRATZEKO PROGRAMA

8.8.1. KONTROLAREN HELBURUAK. DEFINIZIOA
Ingurumena Zaintzeko Programaren helburua hauxe da: ingurumen kalitatea, Hiri
Antolamendurako Plan orokorraren proposamenaren eragina izan dezakeela-eta,
ziurtatzea.
Horretarako, hartutako neurri zuzentzaileen eta prebentzio neurrien
eraginkortasuna ebaluatu egiten da, eta neurri gehigarriak edo ordezkoak proiektatu,
azterlan honetan hasiera batean kontuan hartutako eraginak ez baina eragin berririk edo
desberdinik badagoela egiaztatuz gero.
Gainbegiratze programaren helburu orokorrak hauek dira:
-

-

Proposatutako jarduketen garapen plangintzak kontrolatzea.
Eragindako inpaktuen bilakaera eta norainokoa egiaztatzea eta IIBE azterketa
honetan iradokitako neurri babesle eta zuzentzaileak behar bezala hartzen direla
bermatzea.
IIBE azterketa honetan jasotzen ez diren beste neurri babesle eta zuzentzaile batzuk
hartzen direla egiaztatzea.

Ingurumen kontrol hori bitan banatzen da: batetik, obrak egin bitartean dirauen ingurumen
zaintzako programa, eta bestetik, epe luzerako jarraipen programa, behin obrak bukatu
ondoren. Era berean, beharrezkotzat jotzen da jarduketa batzuen garapenari ingurumen
kontrola egitea, azterlan honetan ezarritakoa bete egiten dela bermatzeko.
Ingurumen kontrola, aholkularitza zerbitzu kualifikatu batek edo ingurumen gaietan aditua den
teknikari batek egin beharko du.

8.8.2. JARRAIPENA EGIN BEHARREKO SISTEMA, ASPEKTU EDO ALDAGAIEN
IDENTIFIKAZIOA
Ingurumena Zaintzeko Programarako ezarritako helburuen arabera, hona hemen Zaintza
Programaren bidez gainbegiratu eta jarraipena egin beharreko aspektuak:
-

Lurzoruaren okupazioa: artifizializazioa, intentsitatea, intereseko eremuen babesa.
Bestelako arrisku eratorriak dituzten proposamenak: urek gainezka egiteko arriskua
Sare hidrografikoari eragin diezaioketen jarduerak.
Ekosistemen konektibitateari eragin diezaioketen proposamenak.
Sortutako nahiz jasandako kutsadura akustikoaren mailari eragin diezaioketen
jarduketak.
Mugikortasunari eragiten dioten proposamenak.

8.8.3. GAINBEGIRATZE, ZAINTZA ETA INFORMAZIO PROGRAMA; IRAUNKORTASUN
ESTRATEGIAREKIN BAT DATOZEN INGURUMEN HELBURU ETA ANTOLAMENDU
IRIZPIDEAK ASUMITZEAREKIN LOTUTA
Iraunkortasun estrategiarekin bat datozen ingurumen helburu eta irizpideei jarraitzen zaiela
gainbegiratzea, Ingurumen Inpaktuari buruzko Baterako Ebaluazio prozeduraren helburu
eta oinarri nagusietako bat da. Prozedura horrek ziurtatzen du hirigintza antolamenduan
Ingurumen Iraunkortasunari buruzko Txostena
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iraunkortasun irizpideak sartuko direla eta ingurumen aldetik onuragarriak diren alternatibak
aukeratuko direla. Horretarako, Ingurumen Inpaktuari buruzko Baterako Ebaluazioa da
tresna nagusia.
Kasu honetan, Altzoko HAPOa idazteko ingurumen gaietan diharduen teknikari talde baten
aholkularitza izan da, eta bertan IIBE hau jasotzen da, izan ere, hirigintza espedientearen
izapidetze fase bakoitzera egokitu da.
Bestalde, ingurumen organoak baloratzen du HAPOaren irizpide eta helburuak hainbat
mailatan (autonomia mailan, estatuan, Europako Erkidegoan etab.) dauden iraunkortasun
estrategia desberdinekin bat datozen, hirigintza espedientea izapidetu bitartean egindako
Ingurumen Inpaktuari buruzko Aurre Txostenaren eta Ingurumen Inpaktuari buruzko Behin
Betiko Txostenaren bidez.
Bi txostenok Altzoko HAPOaren alde agertu dira, beraz, ez dute Planaren irizpideen eta
gaur egungo indarreko iraunkortasun printzipioen arteko desadostasunik ikusi.
Hori guztia kontuan izanik, behin HAPOa behin betiko onartzen denean gainbegiratze fasea
egoki bukatuko dela jotzen da.

8.8.4. PLANGINTZAREN APLIKAZIOARI
ZAINTZEKO PROGRAMA

DAGOZKION

OBRETAN

INGURUMENA

Azterlan honetan aztergai dugun Altzoko HAPOan proposatutako jarduketa gehienek
berekin dakarte hainbat ingurumen osagairi eragin behar izatea. Ingurumena Zaintzeko
Programa orokor bat egitea proposatzen da, betiere jarduketa bakoitzaren
espezifikotasunetara egokitu beharko dena.
Eraikuntza fasean, beharrezkotzat jotzen da obraren ingurumen kontrola egitea, dagokion
Proiektuan espezifikatuko diren neurri babesle eta zuzentzaileak betetzen direla
bermatzeko. Obraren ingurumen kontrola, aholkularitza zerbitzu kualifikatu batek edo
ingurumen gaietan aditua den teknikari batek egin beharko du.
Obraren ingurumen kontrolak irauten duen bitartean, txostenak egin beharko dira maiztasun
jakin batez, obraren ikuskaritzan egindako oharrak jasotzeko. Txosten horietan prebentzio
neurriak eta neurri zuzentzaileak jasoko dira; baita horietako bakoitzarekin izandako
arrakasta maila eta arazoak ere. Era berean, obrak iraun bitartean izandako intzidentziak
ere jasoko dira (isurketak, igorpenak etab.). Behin obra amaitzen denean, obrari buruzko
azken jarraipen txostena egin beharko da.
Jarraian, Altzoko HAPOaren ondoriozko obrekin lotutako Ingurumena Zaintzeko Programari
dagozkion ikuskatzeetan egin beharreko jarraipen jarduketa nagusiak laburbilduko dira.
-

Obraren okupazio mugen kontrola
Hondakin, igorpen eta zarata mailen kontrola
Ondare elementuen gaineko eragina kontrolatzea
Eragindako ibai ibilbideetako uren kalitatearen kontrola
Lur mugimenduak
Paisaia Egokitzeko Proiektua Kontrolatu eta Jarraipena egiteko Plana
Obrako instalazioen, pertsonalaren eta bide lagungarrien kontrola
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8.8.5. ANALISI XEHATUA GEROAGO IZANGO DUTEN ASPEKTUAK
Azterlan honetan baloratu diren jarduketa guztiak eta Altzoko HAPO berriaren inpaktu
negatiboak minimizatzeko proposatu diren neurri guztiak bata bestearen ondoren aztertu
dira hirigintza espedientea izapidetzeko egindako aurrerapen dokumentuan, hasierako
onarpen dokumentuan eta behin-behineko onarpenekoan, behin betiko onarpenerako
Ingurumen Inpaktuari buruzko Baterako Ebaluazio honetan gaiari buruzko erabaki guztiak
jaso daitezen.
8.8.6. JARRAIPEN ADIERAZLEEN DESKRIPZIOA
Jarraian, lehenago aipatutako prebentzio neurrien, neurri zuzentzaileen, neurri
konpentsatzaileen edota espedientea izapidetu ondorengo faseetan ingurumen organoak
eska ditzakeen bestelako neurri batzuen betetze mailari eta eraginkortasunari jarraipena
egiteko baliagarriak izan daitekeen adierazle multzo bat agertzen da. Era berean, Plan
orokorrean aurreikusitako jarduketek Altzoko hiri errealitatean izan ditzaketen eraginei
jarraipena egiteko adierazleak ere sartu dira.
Jarraipen hori errazteko xedez, Udalmap (Eusko Jaurlaritza) aplikazioan eskuratutako
adierazleak aukeratu dira, adierazleei jarraipena egiteko abantaila interesgarria baita
adierazleok kalkulu eta analisi xehaturik egin gabe lortzea. Kasu honetan, adierazleen
aukeraketa tematikoa egiteko ahalegina egin da, azterlan honetako aurreko kapituluan
ezarritako prebentzio neurrien, neurri zuzentzaileen eta neurri konpentsatzaileen multzoari
egokitzeko helburuz.
1. BIZTANLERIA
Bizitegi eskaintza berriaren ondoriozko biztanle garapenari jarraipena egiteko adierazleak.
-

Biztanleriaren urtetik urterako aldaketa (%)
Biztanleria guztira (bizt)

2. LURZORUAREN OKUPAZIOA ETA ARTIFIZIALIZAZIOA
HAPOan proposatutako eraikin berriek okupatutako eta artifizializatutako lurzoruaren
azalerari, eta baita lurzoruaren erabilera intentsitateari ere, jarraipena egiteko adierazleak.
−
−
−
−
−

Etxebizitza dentsitatea bizitegi lurzoruan (etxeb/ha)
Hiri lurzorua (%)
Bizitegi azalera urbanizagarria (%)
Garraio eta komunikazio azpiegituretarako azalera (%)
Errepideetarako azalera (%)

3. HIRI INGURUMENA
Altzoko udalerrian hiri ingurumenak duen kalitateari jarraipena egiteko adierazleak,
berdegune erabilgarriak eta airearen kalitatea kontuan hartuz.
−
−

Parkeek, lorategiek eta hiri berdeguneek okupatutako azalera (hiri lurzoruaren %)
Airearen kalitatea ona edo onargarria deneko egunak (%)
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4. MUGIKORTASUNA-IRISGARRITASUNA
Lurraldearen irisgarritasuna aztertu eta diagnostikatzeko eta mugikortasun modu
iraunkorrak ezartzeko jarraipen adierazleak.
−
−
−

Udalerriaren irisgarritasuna (minutuak)
Bidegorrien sarea (kilometroak 10.000 biztanleko)
Udalerriaren konektibitatea garraio publiko bidez: hiriarteko autobusa (udalerri
kopurua)

5. BALIABIDEEN KONTSUMOA ETA HONDAKINEN SORKUNTZA
Udalerrian baliabideen kontsumoaren bilakaera eta kontsumo horren eraginkortasuna
nolakoak diren aztertzeko jarraipen adierazleak. Era berean, udalerrian hondakinen
sorkuntza aztertzeko adierazleak ezartzen dira.
−
−
−
−
−

Ur hornikuntzako sistemaren errendimendu indizea (%)
Kutsaturik egon daitekeen lurzorua (azalera osoaren %)
Hiri hondakinen sorkuntza biztanleko eta eguneko (kg/bizt/eguneko)
Ur eskaera guztira biztanleko eta eguneko (l/bizt/eguneko)
Udalerriaren urteko elektrizitate kontsumoa (kwh/bizt)

8.8.7. ADIERAZLEEI
JARRAIPENA
KUALITATIBOAK FINKATZEA

EGITEKO

DATU

KUANTITATIBO

ETA

Atal honetan, proposatutako jarraipen adierazleen bitartez planaren ondorioei jarraipena
egiteko erreferentziako datuak finkatuko dira. Datu horiek jarduerak egin aurreko agertokia
ezartzen dute eta, behin Altzoko HAPOan jasotako jarduketak egikaritzeko obrak hasten
direnean, jarraian datozen datuak hartu beharko dira erreferentzia gisa.
Adierazleak bezala, erreferentziako datuak ere Udalmap aplikaziotik eskuratu dira (Eusko
Jaurlaritza).
1. BIZTANLERIA
− Biztanleriaren urtetik urterako aldaketa (2008): %5,54
− Biztanleria guztira (2008): 400 biztanle.
2. LURZORUAREN OKUPAZIOA ETA ARTIFIZIALIZAZIOA
− Etxebizitza dentsitatea bizitegi lurzoruan (2008): 28,38 etxeb/ha.
− Hiri lurzorua (2008): Udalerriaren azaleraren %0,93
− Bizitegi azalera urbanizagarria (2008): %0
− Garraio eta komunikazio azpiegituretarako azalera (2008): %0,84
− Errepideetarako azalera (2008): %0,81.
3. HIRI INGURUMENA
− Parkeek, lorategiek eta hiri berdeguneek okupatutako azalera (2007): Hiri
lurzoruaren %4,40.
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−

Airearen kalitatea ona edo onargarria deneko egunak (2008): Urteko egunen
%95,63.

4. MUGIKORTASUNA ETA IRISGARRITASUNA
− Udalerriaren irisgarritasuna (2007): 64,09 minutu
− Bidegorrien sarea (2007): 0 km/10.000 biztanleko
− Udalerriaren konektibitatea garraio publiko bidez: hiriarteko autobusa (2007): 4
udalerrirekin lotua.
5. BALIABIDEEN KONTSUMOA ETA HONDAKINEN SORKUNTZA
− Ur hornikuntzako sistemaren errendimendu indizea (2005): %52,75
− Kutsaturik egon daitekeen lurzorua (2008): Azalera osoaren %2
− Hiri hondakinen sorkuntza biztanleko eta eguneko (2007): 1,12 kg/bizt/eguneko
− Ur eskaera guztira biztanleko eta eguneko (2001): 218,54 l/bizt/eguneko
− Udalerriaren urteko elektrizitate kontsumoa (2008): 37.940,56 Kwh/bizt
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I. ERANSKINA: UTM 30T WN77 LAUKIAN KATALOGATUTAKO FAUNA ESPEZIEAK (ALTZO).

IZEN ZIENTIFIKOA
Elaphe longissima
Glis glis
Mustela lutreola
Felis silvestris
Rhinolophus
ferrumequinum
Rhinolophus
hipposideros
Pernis apivorus
Milvus milvus
Circaetus gallicus
Circus cyaneus
Corvus corax
Accipiter nisus
Hieraetus pennatus
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Charadrius dubius
Alcedo atthis
Jynx torquilla
Caprimulgus europaeus
Dendrocopos minor
Dryocopus martius
Riparia riparia
Cinclus cinclus

IZEN ARRUNTA GAZT.
IZENA
Culebra de Esculapio
Eskulapioren
sugea
Lirón gris
Muxar grisa
Visón europeo
Bisoi europarra
Gato montés
Basakatua
Rinolofo grande
Ferra-saguzar
handia
Murciélago
pequeño
de Ferra-saguzar
herradura
txikia
Abejero europeo
Zapelatz liztorjalea
Milano real
Miru gorria
Culebrera europea
Arrano sugejalea
Aguilucho pálido
Mirotz zuria
Cuervo
Erroia
Gavilán
Gabiraia
Aguililla calzada
Arrano txikia
Alcotán
Zuhaitz belatza
Halcón común
Belatz handia
Chorlitejo chico
Txirritxo txikia
Martín pescador
Martin arrantzalea
Torcecuellos
Lepitzulia
Chotacabras gris
Zata grisa
Pico menor
Okil txikia
Pito negro
Okil beltza
Avión zapador
Uhalde-enara
Mirlo acuático
Ur-zozoa
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ESTATUSA
Interes Berezikoa
Zaurgarria
Galzorian
Interes Berezikoa
Zaurgarria
Zaurgarria
Bakana
Zaurgarria
Bakana
Interes Berezikoa
Interes Berezikoa
Interes Berezikoa
Bakana
Bakana
Bakana
Zaurgarria
Interes Berezikoa
Interes Berezikoa
Interes Berezikoa
Interes Berezikoa
Bakana
Zaurgarria
Interes Berezikoa

OHARRAK (ALTZON BA OTE DEN)
Oso litekeena
Oso litekeena
Litekeena
Litekeena
Posiblea
Posiblea
Altzon aipatua
Altzon aipatua
Posiblea
Posiblea
Altzon aipatua (Harrobia)
Altzon aipatua
Altzon aipatua
Altzon aipatua
Posiblea
Posiblea
Litekeena
Altzon aipatua
Posiblea
Altzon aipatua
Posiblea
Posiblea
Litekeena
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