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1.- SUSTATZAILEA
22. HEA (“Ubarburu-Zabalpena”) eraginpean hartzen duen Hiri Antolamenduko Plan
Orokorraren Aldaketari buruzko dokumentu honen sustatzailea Astigarragako Udala da.

2.- TEKNIKARI IDAZLARIAK
Plangintza-dokumentu hau idatzi duten teknikariak udal-zerbitzu teknikoak dira, eta Tito
Perkaz udal-arkitektoak, Izaskun Txintxurreta ingurumen-teknikariak eta Nekane Azarola
abokatu eta udal-aholkulariak zuzentzen dituzte.
Ingurumen-alderdiak Raoul Servert Martín geografoak eta Elena Alonso Zapirain biologoak
landu dituzte.

3.- HIRIGINTZAKO AURREKARIAK
Astigarragako Hiri Antolamenduko Plan Orokorra (HAPO) 2008ko martxoaren 11n egindako
bileran onartu zuen behin betiko Diputatuen Kontseiluak. Halaber, Diputatuen Kontseiluak
2009ko urriaren 20an hartutako erabakiaren bidez, HAPOaren Testu Bategina (Testu Bategin
Egokitu izenekoa) onartu zen.
Dokumentu honetan, HAPOren HIE 22. "Ubarburu-Zabalpena" eremua lurzoru urbanizagarri
programatu gisa sailkatzen da, jarduera ekonomikotzat kalifikatua eta Plan Orokorraren
lehen laurtekoan garatu beharrekoa. Eremu horrek 78.600 m2-ko azalera du.

Egungo egoera sozioekonomikoa eta, bereziki, inguruko orografia kontuan hartuta,
Astigarragako Udalaren ustez hirigintzaren aldetik ez da egokia eremu horretan jarduera
ekonomikoetarako gune bat ezartzea. Horregatik, lurzoru hori urbanizaezintzat sailkatzea
eta HAPOn eta Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde Plan Sektorialean eta zehaztutako
antolamendu-unitateen tipologien arabera kategorizatzea proposatu du.
A.DOKUMENTUA-MEMORIA
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Hori dela eta, Astigarragako Udalak HAPOren aldaketa puntualaren espedienteari hasiera
ematea erabaki zuen, 2017ko martxoaren 29ko osoko bilkuraren erabakiaren bidez.
Hori dela-eta, HAPOren Aldaketa Puntualari buruzko espedientea irekitzea erabaki zuen
Astigarragako Udalak.
2017ko martxoaren 29an, Astigarragako Udalak eskaera aurkeztu zuen Gipuzkoako Foru
Aldundiko Garapen Iraunkorrerako Departamentuaren Ingurumeneko Zuzendaritza
Nagusian aldez aurreko kontsulten prozedura abiaraz zezan, aipatutako aldaketaespediente horren kasuan Ingurumen Ebaluazio Estrategikoa egin behar ote den zehazte
aldera. Kontsultari erantzuna emateko, HAPOren Aldaketaren inguruko planteamenduak,
kontsiderazioak eta norainokoa azaltzen zituen dokumentu bat egin zen.
Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legean ezarritakoa betez, Foru
Aldundiaren ingurumen-organoak eraginpeko administrazio, pertsona eta erakundeei
kontsulta egin zien eta, kontsulta horien emaitzak kontuan izanik, ingurumen-txosten
estrategikoa egin zuen.
2017ko martxoaren 31n (2017ko apirilaren 3an jakinarazi zen), Ingurumeneko zuzendari
nagusiak ingurumen-txosten estrategikoa egin zuen, eta honako hau erabaki zuen:
“… planteatutako aldaketan ez da betetzen 21/2013 Legearen 6.1 eta 6.2 artikuluetan
zehaztutako betekizunetako ezein (ingurumenaren gaineko ondorio esanguratsuei
dagokienez), ezta 211/2012 Dekretuaren 4. artikuluan ezarrita dauden eta adierazitako
Legean (Azken Xedapenen arteko 11.ean) ezarritakori jarraikiz aplikagarriak diren
betekizunetako ezein ere. Hortaz, aldaketa ez dago adierazitako artikuluetan araututako
ingurumen-prozedurei lotuta”.

Azaldutako guztiagatik, aldaketa-espedienteari ez zitzaion aplikatu aipatutako xedapenetan
araututako ingurumen-prozedura.
Foru Gobernu Kontseiluak 2018ko uztailaren 3an hartutako erabakiaren bidez, behin betiko
onartu zen "Astigarragako Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren aldaketa puntuala, HEA 22
Ubarburu Zabalpenarako". (2018ko abuztuaren 2ko GAO), Sustapen Ministerioko
Hegazkintza Zibileko Zuzendaritza Nagusiak 2018ko ekainaren 27an egindako txostenean
adierazitako baldintzak betetzearen baldintzapean.
2019ko urtarrilaren 2ko 1. GAOn HAPOren araudia argitaratu zen.

A DOKUMENTUA-MEMORIA

2

ASTIGARRAGAKO HAPOren 5. ALDAKETA PUNTUALA 22. HEA“UBARBURU ZABALPENA”

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Foru Gobernu Kontseiluak "HEA 22 Ubarburu Zabalpena"
delakoaren HAPOren aldaketa puntuala behin betiko onartzeko hartutako erabakiaren aurka
854/2018 administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri zen Euskal Autonomia Erkidegoko
Auzitegi Nagusian.
2019ko azaroaren 6an, Justizia Auzitegi Nagusiak 449/2019 epaia eman zuen, 2019ko
azaroaren 7an, honela:
"Erabateko deuseztasuna deklaratzea Astigarragako Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren aldaketa
puntualaren behin betiko onarpenari eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako hirigintzaaraudiari."

Erabateko deuseztasuna deklaratzeko arrazoia Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko
2/2006 Legearen 108. artikulua urratzea izan zen, hau da, herritarrek parte hartzeko
programarik ez izatea

4.- ALDAKETA-ESPEDIENTE HAU EGITEAREN

KOMENIGARRITASUN ETA EGOKITASUNAREN
JUSTIFIKAZIOA
"AIU 22 Ubarburu Zabalpena"-rako Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren aldaketa
puntualaren behin betiko onarpena erabat deuseztzat jo ondoren, udalerrian jarduera
ekonomikoetarako lurzoruari dagokionez dagoen egoera ez da aldatu 2017tik, HAPO
aldatzeko espedientea sustatu zenetik.
Lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 4. artikuluaren
arabera, interes publikoak bakarrik egiten du bidezko lurzoruaren erabilera hirigintzako
plangintzaren bitartez antolatzea, eta honako eskubide hauek bermatu beharko ditu:
pertsona orok duina eta bere beharretarako egokia den etxebizitza bat eskuratzeko duen
eskubidea, eta pertsona guztiek garapen ekonomiko orekatu baterako duten eskubidea;
horretarako, administrazio publikoek sustapen edo interes publikoko jarduera ekonomikoak
ezartzera zuzendu ahal izango dute lurzorua.
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Egoera ekonomikoaz gain, 2010. urtean HAPOren Testu Bategina onartu zenetik gaur arte,
ingurumen-alderdiak eta lurralde-antolamenduari buruzko alderdiak egon dira, eta horien
ondorioz, HEA 22 "Ubarburu Zabalpena" eremua desklasifikatu behar izan da eta gaur egun
dauden industria-lurzoruak lehenetsi behar izan dira. Testuinguru horretan, alderdi hauek
nabarmendu behar dira:
Lehenengoa. - AIU 24 "Ubarburu Zabalpena II" izeneko eremuan aldaketa puntuala egiteko
hasitako espedientea (egungo AIU 22ren mugakidea). Hasierako onespena eman zitzaion
2011ko otsailaren 24ko osoko bilkuraren erabakiaren bidez, eta Foru Aldundiari ingurumeninpaktuaren aurretiazko txostena eskatu zitzaion.
2011ko ekainaren 2an, Foru Aldundiko Ingurumeneko zuzendari nagusiak "ingurumeninpaktuaren atariko txostena" egin zuen, eta honako alderdi hauek nabarmendu zituen:
"a.- 5. orrialdean planteatzen du aldaketa-dokumentuak balizko lokalizazio-aukera desberdinak aztertuko
dituela (" 0 "aukera barne), eta lehentasuna eman behar zaiola jada eraldatuta dauden lurzoruen edo are
lurzoru urbanizagarriaren kokapenen kontsiderazioari, baldin eta ingurumen-elementu giltzarriei ahalik eta
gutxien eragiten badiete, erreferentzia-dokumentuko 5.5 puntuan identifikatuak (paisaia-inpaktua,
atmosferaren kalitatearen gaineko eragina, soinu-inpaktua, uraren zikloaren gaineko efektuak -kontsumoak
eta isuriak-, irisgarritasuna eta mugikortasuna eta lur-mugimenduak sortzea).
B.- Putzuetako Buenaventura harrobia berraprobetxatzea eta erabiltzen jarraitzea aztertzea eta kontuan
hartzea, Ingurumenean eragin askoz txikiagoa izango lukeelako funtsezko ingurumen-elementuetan.”

Astigarragako Udalak, beste aukera batzuk aztertu ondoren eta urte horietako krisi
ekonomikoa kontuan hartuta, ez zuen beharrezkotzat jo industria-lurzoru berriak
kolonizatzea, lehendik zeuden poligonoak "gutxiegi erabiltzen" ari baitziren bertan behera
utzitako eta erabiltzen ez ziren pabiloiekin.
Ondorioz, Foru Aldundiko Ingurumen Sailari ingurumen-txosten berri bat egiteko eskatu
zion, Astigarragako udalerrian lurzoru berria birsailkatzearen egokitasuna baloratzeko.
2014ko urriaren 28an, eskatutako txostena egin zuen Foru Aldundiak, eta honako hau
ondorioztatu zuen:
"Horrenbestez, uste dugu Astigarragako HAPOren aldaketaren inguruan (24 Ubarburu
Zabalpena II HAPO) egindako ingurumen-inpaktuaren baterako ebaluazio-azterketak eta
alternatiben azterketak ez dituztela behar bezala aztertzen aukera posibleak, eta ez dutela behar
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bezala justifikatzen ingurumenaren eta lurraldearen aldetik aldaketaren aldeko aukera, eta aukera
egokiagoak egon daitezkeela aldaketak nahi dituen helburuak lortzeko".

2014ko azaroaren 27ko osoko bilkuran, erabaki zen bukatzea eta artxibatzea Astigarragako
HAPOn aldaketa puntuala egiteko espedientea, "Ubarburu Zabalpena II" HIE 24ari buruzkoa.
Bigarrena. - Uztailaren 27ko 121/2016 Dekretuaren bidez, behin betiko onartu zen
Donostialdea-Bidasoa Beheko Lurralde Plan Partziala.
Tresna horrek planteatzen duen ingurune fisikoa antolatzeko proposamenean, UbarburuZabalpena eremua Lau haizetako "Nekazaritza eta abeltzaintza eremu estrategikoa"
gainjarritako baldintzaren zati batean sartzen da (11. zenbakia du dagokion planoan). Eremu
horietan, interes orokorreko nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategiak garatzeko
ekimenak sustatu ahal izango dira lehentasunez, izaera finkatuarekin, euskarri gisa
erabiltzen dituzten lurzoruen kalifikazio espezifikoan oinarrituta.
Hiri-ingurunearen antolamenduan, Donostiako erdialdeko eta Urumeako hiri-taldearen eta
hiri-inguruko taldearen barruan sailkatzen du area.
Talde horietan, Lurralde Plan Sektorialetan (Nekazaritza eta Basogintza, Ibaiak eta Errekak
Babestea, Itsasertza eta Hezeguneak) ezarritako zehaztapenak aplikatuko dira. Zehazki,
berariaz aipatu behar dira Nekazaritza eta Abeltzaintzako Lurralde Plan Sektorialeko balio
estrategiko handiko nekazaritza- eta abeltzaintza-antolamenduko eta landazabaleko
kategoriako lurzoruak; horien mugek, plan horren arabera, indarrean jarraitzen dute erabat.
Nekazaritza eta Basozaintzako LPSa behin betiko onartu zen irailaren 16ko 177/2014
Dekretuaren bidez (2014ko urriaren 17ko EHAA).
Bestalde, LZPan, LZPko Jarduera Ekonomikoetarako Lurzoruaren Antolamenduan ezartzen
diren "hiri-taldeen araberako antolamendu-jarraibideen" artean (Araudiaren 36. artikulua),
besteak beste, honako hau jasotzen da Donostiako eta Urumeako Zentroak (Donostiako,
Astigarragako eta Hernaniko zentroak) elkartzeari dagokionez: Antondegiko (22 Ha),
Ubarburu Zabalpenako (7 Ha) eta Zarkumendegi Zabalpenako (13 Ha) industrialdeen
garapenaren hirigintza-egokitasuna berriz aztertzea, etorkizunean aukera bateratu
alternatibo bat planteatzeko edo etorkizuneko lurzoru-eskaeren zati bat .
Beraz, LPParen onarpena kontuan hartuta, jarduera ekonomikoetarako lurzoru
urbanizagarriak desklasifikatzeko beharra, lehendik sailkatutako edo urbanizatutako lurzoru
industrialak zeudelako, eta lurzoru horiek eskaera urria betetzen zutelako, eta garapen
A DOKUMENTUA-MEMORIA
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jasangarriaren printzipioa eta interes publikoaren mendeko izatearen printzipioa aplikatuz,
Astigarragako Udalak Ubarburuko HAPO aldatzeko espediente hau bultzatzen du, jarduera
ekonomikoetako lurzoru urbanizagarritik lurzoru urbanizaezinera desklasifikatzeko.
Ildo horretan, Astigarragako HAPOa egungoarekin zerikusirik ez zuen testuinguru
ekonomiko batean idatzi zen. Merkatuek azken urteotan izan duten egoeraren ondorioz,
ezinezkoa izan da Ubarburu-Zabalpena area garatzea. Gainera, udal-irizpidearen arabera,
dagoeneko eraldatuta dauden eta plangintza- eta kudeaketa-tresnak onartuta dituzten
lurzoruei ematen zaie lehentasuna. Horien artean, honako eremu hauek aipa daitezke:
• 21. HEA (“Zarkumendegi”). Lurzoru urbanizagarri programatua da, eta Plan Partziala,
Urbanizatzeko Jardun Programa eta Birpartzelazio Proiektua behin betiko onartuta
ditu. Gaur egun, azterlan hidrauliko bat idatzi da eta Urbanizazio Proiektuaren
idazketa esleitu da.
• 13. HEA (“Bidebitarte”). Jarduera ekonomikoetarako hiri-lurzoru gisa sailkatuta dago.
Eremu hori HAPOren aldaketa-espediente baten xede izan zen, eta 2015eko
ekainaren 16an onartu zuen behin betiko Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gobernu
Kontseiluak.
Aldaketa-espediente horretan, Bidebitarte industrialdean industria-lurzatiak berrantolatzea
planteatzen da. Halaber, egikaritze-unitate berriak zehazten dira, eta hirigintzaeraikigarritasuna ematen zaie. Pabiloiak salgai daude
• 19. HEA (“Urbarburu”) jarduera ekonomikoetarako hiri-lurzoru gisa sailkatuta dago,
eta gaur egun eraikitzeko dauden lurzati batzuk daude bertan.
• Txalaka-Araneder eta abar. Sektore hori aurreko Plangintza Arau Subsidiarioen
babesean kudeatu zen, eta inskribatutako Birpartzelazio Proiektu bat eta emaitzazko
orube batzuk ditu.
Indarrean dagoen HAPOn, bi antolamendu-areatan dago: 15. HEAn (“Txalaka Ergobia”) eta
16. HEAn (“Txalaka Oialume”).
Astigarragako udalerrian, industria-lurzoruak eta jarduera ekonomikoetarako lurzoruak
daude kudeatuta eta, zenbait kasutan, urbanizatuta, eta gogoeta egin beharra dago
indarrean dagoen HAPOn lurzoru berriak kolonizatzeari dagokionez onartutako ereduaren
inguruan.
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Horren ondorioz, garapen jasangarriaren printzipioa (2/2006 Legearen 3. artikulua) eta
interes publikoaren nagusitasunaren printzipioa (4. artikulua) aplikatuta, bidezkotzat
hartzen da aldaketa-espediente hau bultzatzea.
Plangintza egiteko eta aldatzeko ahalmena aukerakoa da, baina ez “librea”, hau da, Auzitegi
Gorenak hainbat epaitan (1992ko otsailaren 13koan, adibidez) ezartzen duenez, planak
premia eta eskakizun sozial eta ekonomiko aldakorretara egokitzeko beharraren ondorioz
sortu da “ius variandi” hori.
Gaur egun, Astigarragako udalerrian jarduera ekonomikoetarako lurzorua dagoenez gero,
korporazioaren ustez ez da egokia, hirigintzaren eta ingurumenaren aldetik, lurzoru
urbanizaezina eraldatzea urbanizatuta eta kudeatuta dauden lurzoruak agortu gabe, eta,
gainera, ez dio interes publikoari erantzuten.
Beraz, aldaketa honen komenigarritasuna eta egokitasuna justifikatuta dagoela uste dugu.

5.- PROIEKTUAREN EREMUA
Aldaketa-espediente honen bidez sailkatu nahi den eremuak 78.600 m2-ko azalera dauka.
Astigarragako udalerriko iparraldean kokatuta dago, eta honako muga hauek ditu:
iparraldean eta mendebaldean, Ubarburu pasealekua; ekialdean, Plan Orokorrean
zehaztutako 19. HEA (“Ubarburu”); eta hegoaldean, lurzoru urbanizaezina.
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6.- HAPO ALDATZEKO ESPEDIENTE HAU

IZAPIDETZEKO LEGEZ BEHAR DIREN
PROZEDURA- ETA DOKUMENTAZIO-ALDERDIEN
JUSTIFIKAZIOA
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 104. artikuluan
xedatzen denez, hirigintza-zehaztapenen aldaketari buruzko espedienteak onarpenerako
jarraitutako prozedura beraren arabera izapidetu beharko dira.
Plan orokorren izapidetzea eta onarpena adierazitako lege-xedapenaren 90. artikuluan eta
hurrengoetan araututa dago, eta azpimarratu beharra dago Plan Orokorra formulatzea
Udalari dagokiola eta hura idaztea erabaki behar dela. Astigarragako Udalak osoko bilkuran
erabaki zuen aldaketa-prozedurari ekitea.
Plan Orokorra aldatzeko prozedura 2017an hastean, 211/2012 Dekretuaren 5.2 artikulua
aplikatuz, Astigarragako Udalak kontsulta egin zuen Gipuzkoako Foru Aldundiaren
Ingurumeneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuan 22. HEA (“UbarburuZabalpena”) area aldatzeko espediente horrek ingurumen-ebaluazio estrategikoa behar ote
zuen jakiteko; horrekin batera, planen eta programen ingurumenaren gaineko eraginaren
ebaluazio estrategikoa egiteko prozedura arautzen duen urriaren 16ko 211/2012
Dekretuaren 5.2 artikuluan eskatutako dokumentazioa aurkeztu zuen.
Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legean xedatutakoa betez, Foru
Aldundiaren ingurumen-organoak eraginpeko administrazio, pertsona eta erakundeei
kontsulta egin zien eta, kontsulta horien emaitzak kontuan izanik, 2017ko martxoaren 31n
Ingurumeneko zuzendari nagusiak adierazi zuenez, "Aldaketa ez litzateke egongo aipatutako
artikuluetan araututako ingurumen-prozeduren mende".
449/2019 Epaiaren ondoren, eta HAPO aldatzeko izapide berri bat bultzatzeko,
Astigarragako Udalak, abenduaren 3an, berriz ere kontsulta egin zion Foru Aldundiko
Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentuari, eta aldaketaren justifikazio- eta
informazio-dokumentu bat aurkeztu zuen, udalaz gaindiko plangintzari eta ingurumenaldagaiei buruzkoa, ingurumen-organoak erabakia har dezan.
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2019ko abenduaren 9an, Foru Aldundiko Ingurumeneko zuzendari nagusiak honako hau
ondorioztatu zuen: "Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren Testu Bateginaren aldaketa,"
Ubarburu Zabalpena "22 HEAri buruzkoa, ez litzateke aipatutako artikuluetan araututako
ingurumen-prozeduretako baten mende egongo".

6.1.- Aurrerapenaren eta antolamendu-alternatiben
premiarik eza.
2006ko ekainaren 30eko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko indarreko Legearen 104.
artikuluan ezarritakoari jarraikiz, Plan Orokorraren aldaketa jatorrizko formulaziorako
ezarritako prozedurara eta jarraibideetara egokitu behar da, Aurrerapenaren kasuan izan
ezik, Aurrerapena izapidetzea aukerakoa baita.
Testuinguru horretan, eta aztergai duguna bezalako kasu batean, Aurrerapena izapidetzea
ez da beharrezkotzat hartzen. Izan ere, proiektu honen helburuek eta proposamenek oso
lurralde-eragin eta eragin material zehatza dute, eta ez da bidezkoa beste lurralde eta arlo
batzuetara zabaltzea.
Horrela, beraz, adierazitakoari jarraikiz, proiektu honek oso eremu zehatza eta lurzoru
urbanizaezinaren inguruko hirigintza-araudia hartzen ditu eraginpean.
Bestalde, ikuspegi material batetik, proiektuaren helburu eta proposamenek lotutako jatorri
eta eragin bat dute zenbait alderditan, hala nola lurzoru urbanizagarri programatuaren
desklasifikazioan eta lurzoruaren kategorizazioan (lurzoru urbanizaezin gisa sailkatu
ondoren).
Hori guztia dela-eta, proiektu honen helburuak, irizpideak eta esku hartzeko proposamenak
oso baldintzatuta eta aldez aurretik finkatuta daude, eta ez dira bidezkoak esku hartzeko
alternatiba bereziak eta/edo bereiziak.
Horrela, beraz, Aurrerapenaren izapidetzea ikuspegi materialetik, lurralde-ikuspegitik edo
bietatik esku hartzeko proposamenak dituzten eta, hain zuzen ere horregatik, gauzatzeko
hainbat alternatiba onartzen dituzten kasuei lotuta dagoela ulertu behar da.
Hortaz, “62.1.a” artikuluan aurreikusitakoari jarraikiz, Aurrerapenaren premiarik eza
justifikatzen duten arrazoiak baliozkoak dira, halaber, alternatiben formulazioa eta
hautaketa beharrezkoak ez direla ulertzeko.
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6.2.- Ingurumen Ebaluazio Estrategikoaren premiarik
eza.
Aldaketa-espediente honen kasuan, honako hauek aplikatu behar dira: 2013ko abenduaren
9ko Ingurumen-ebaluazioari buruzko Legea (Estatukoa), eta 2012ko urriaren 16ko Dekretua,
Planen eta programen ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio estrategikoa egiteko
prozedura arautzen duena (Euskal Autonomia Erkidegokoa).
Planen eta programen ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio estrategikoa egiteko
prozedura arautzen duen urriaren 16ko 211/2012 Dekretuaren 5.1 artikuluan, honako hau
ezartzen da:
“1.- Euskal Autonomia Erkidegoko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Legearen I A
eranskinaren 9. paragrafoan jasotako planek eta programek ingurumen-ebaluazio estrategikoa jaso
beharko dute, ingurumen-organoak hartutako erabaki arrazoitu eta publiko bidez, betiere
ingurumenean eragin nabarmenak izan ditzaketela ondorioztatzen bada”.

211/2012 Dekretuaren Azken Xedapenen arteko lehenengoan, Euskal Autonomia
Erkidegoko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Legearen I. Eranskinaren A atala
aldatu eta 7. zenbakia gaineratzen da. Zenbaki horrek honako hau dio:
“7.- Ingurumenean ondorio nabarmenak izan ditzaketen aurreko planen aldaketak”.

Ingurumenaren gaineko ondorio nabarmenak honako kasu hauetan izan ditzaketela
ulertzen da:
“a) Ingurumenaren gaineko eragina ebaluatzea legezko betebeharra duten egitasmoak bihar-etzi
baimentzeko esparrua zehazten dutenean. Plan edo programa batek legezko betebehar hori duten
egitasmoak bihar-etzi baimentzeko esparrua zehazten duela joko da honako kasu hauetan:
proiektuen kokaleku, ezaugarri, neurri edo funtzionamenduari buruz –besteak beste– irizpideak edo
baldintzak ezartzen dituenean, edo proiektuen ingurumen-eraginaren ebaluazioari buruzko legerian
edo Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesteko legeria orokorrean zehazten diren
kategorietako bati dagozkion proiektuetarako baimenak nola emango diren berariaz eta
zehaztasunez ezartzen dutenean.
b) Zuzenean edo zeharka, Natura 2000 Sareko eremu bati era nabarmenean eragitea gerta
daitekeenean, eta, hori dela-eta, Ondare Naturalari eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko
42/2007 Legean horientzat ezarritako araudiaren araberako ebaluazioa behar denean.
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c) Ondare naturalari eta biodibertsitateari buruzko oinarrizko legeria edo Euskal Autonomia
Erkidegoko natura zaintzeko legeria aplikatuz emandako arau-xedapen orokorrek edo nazioarteko
hitzarmenek eragindako ingurumen-babeserako erregimenen bat duten eremuetan eragiten
dutenean”.

2013ko abenduaren 11ko BOEn, ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013
Legea argitaratu zen.
Lege horren 6. artikuluak honako hau ezartzen du:
“Ingurumen-ebaluazio estrategikoaren aplikazio-eremua.
1. Ohiko ingurumen-ebaluazio estrategikoa egin behar zaie administrazio publiko batek abian
jarritako edo onartutako plan eta programei, baita haien aldaketei ere, haien prestaketa eta
onarpena beharrezkotzat jo badu legezko edo erregelamenduzko xedapen batek, Ministroen
Kontseiluaren erabaki batek edo autonomia-erkidego bateko Gobernu Kontseiluaren erabaki batek,
honako egoera hauetan:
a) Ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa egitera legez behartutako proiektuak etorkizunean
baimentzeko esparrua ezartzen badute, eta honako arlo hauei buruzkoak badira: nekazaritza,
abeltzaintza, basogintza, akuikultura, arrantza, energia, meatzaritza, industria, garraioa,
hondakinen kudeaketa, ur-baliabideen kudeaketa, itsaso eta lehorraren arteko jabari publikoaren
okupazioa, itsas ingurunearen erabilera, telekomunikazioak, turismoa, hiri- eta landa-lurraldearen
edo lurzoruaren erabileraren antolamendua; edo, bestela,
b) Ebaluazioa behar badute, Natura 2000 Sareko guneetan eragina dutelako, abenduaren 13ko
42/2007 Legean, natura-ondareari eta biodibertsitateari buruzkoan, xedatutakoaren arabera.
c) 2. Paragrafoan jasota daudenak, ingurumen-organoak ingurumen-txosten estrategikoan hala
erabakiz gero, kasuz kasu, V. eranskineko irizpideei jarraituz.
d) 2. Paragrafoan jasota dauden plan eta programak, ingurumen-organoak hala erabakiz gero,
sustatzaileak eskatuta.
2. Ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatua honako kasu hauetan egin behar da:
a) Aurreko paragrafoan aipatutako plan eta programetan aldaketa txikiak egitean.
b) Aurreko paragrafoan aipatutako plan eta programek udal-mailan eremu txikien erabilera ezartzen
dutenean.
c) Etorkizunean proiektuak baimentzeko esparrua ezartzen duten plan eta proiektuetan, aurreko
paragrafoan ezarritako gainerako baldintzak betetzen ez dituztenean”..

46/2020 Dekretuak, martxoaren 24koak, lurralde-antolamenduko planak eta hirigintzaantolamenduko tresnak onartzeko prozedurak arautzen dituenak, 6. artikuluan xedatzen du
Foru-Aldundia dela, kasu honetan (6.532 biztanle gaur egun Astigarragako udalerrian),
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prozedura ezartzeko ingurumen-ebaluazioaren arloko araudian aurreikusitako baldintzak
ezartzen dituena.
2019ko abenduaren 9an, Foru Aldundiko Ingurumeneko zuzendari nagusiak idatzia bat bidali
zion Astigarragako Udalari, honela adierazita:
“Bidalitako dokumentazioa aztertu eta gero, aurreikusten da aldaketak ingurumenean ondorio
nabarmenak izan ditzaketen kasuetan egon gabe jarraitzen duela, 2012ko urriaren 16ko 211/2012
Dekretuko 4. Artikuluaren eta 2013ko abenduaren 9ko 21/2013 Legeko 6.1 eta 6.2. artikuluen
arabera, eta ondorio horiek ez direla sortuko ere 21/2013 Legeko V. Eranskinean ezarritako
ebaluatzeko irizpideak aplikatu eta gero. Beraz, Astigarragako Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren
Testu Bateginaren HIE 22 “Ubarburu Zabalpena”ri buruzko aldaketak aipatutako artikuluetan
ezarritako ingurumen izapide bat ere ez zuen jarraitu beharko.

6.3.- Bideragarritasun ekonomiko-finantzarioaren
azterlanaren eta iraunkortasun ekonomikoaren
txostenaren beharrik eza
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 62.1 f) artikuluak ezartzen du plan
orokorrek "bideragarritasun ekonomiko-finantzarioaren azterlana" izan behar dutela.
Bideragarritasun ekonomiko-finantzarioaren azterketaren helburua – jarduera garatzeak
eragindako diru-sarreren eta gastuen arteko aldea kontuan hartuta – sustapenaren emaitza
positiboa justifikatzea da.
Jasangarritasun ekonomikoari buruzko txostenaren helburua da, Lurzoruaren eta Hiri
Birgaitzearen Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 7/2015 Legegintzako
Errege Dekretuaren 22.4 artikuluan eskatutakoa, hirigintza-eraldaketaren kasuetan,
jarduketak beharrezko azpiegiturak ezartzeak eta mantentzeak, edo ondoriozko zerbitzuak
abian jartzeak eta emateak eragindako ogasun publikoetan duen eragina haztatzea, bai eta
ekoizpen-erabileretarako lurzorua nahikoa eta egokia den ere.
Aldaketa honen xedea lurzoru urbanizagarria jarduera ekonomikoetatik desklasifikatzea
dela kontuan hartuta, lurzoru urbanizaezin gisa sailkatzeko, ez da inolako hirigintzaeraldaketarik planteatzen, eta, beraz, EZ da egokia aldaketa-dokumentu honetan ez
bideragarritasun ekonomiko-finantzarioaren azterlana ez jasangarritasun ekonomikoaren
txostena sartzea.
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6.4.- Herritarrek parte hartzeko programa
Ildo horretan, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 108. artikuluak honako
hau ezartzen du:
“Egiturazko antolamenduaren plangintzako figura oro egiten, aldatzen edo berrikusten hasteko udalerabakiarekin batera, herritarrek parte hartzeko programa finkatu beharko da. Programa hori
udalerriaren ezaugarrietan oinarrituko da, eta herritarrek eta elkarteek planaren taxuketan behar
bezala parte har dezaten bermatzeko beharrezkoak diren helburuak, estrategiak eta mekanismoak
jasoko ditu. Mekanismo horien artean honako hauek egongo dira:

a) Jendaurreko bilkurak. Aurrerakinaren edukia azaltzeko egingo dira, batez ere hiria eraikitzeko
erabaki estrategikoak eta erabaki horiei buruz espedientearen tramitazioan aurkeztutako
alternatibak azaltzeko.
b) Udal barruko herri-kontsulta. Planean sartutako konturen bati buruz herritarren artean
eztabaida larriak daudenean egingo da, toki-araubideari buruzko oinarrizko legerian
finkatutako prozedurari jarraituta.
c) Zabalkunderako materiala. Hirigintza-tresnetarako legez eskatutako agiriekin batera prestatu
beharko da, agiri horiek jendeak errazago ezagutu eta ulertu ditzan.”

Astigarragako gobernu-taldeak, parte hartzeko teknikariarekin batera, herritarrek parte
hartzeko programa bat prestatu zuen. Honako hau zen programa hori:
“HERRITARREK PARTE HARTZEKO PROGRAMA
"Ubarburu Zabalpena" 22 HEA eremuari dagokionez, Plan Orokorra aldatzeko espedientean
herritarrek parte har dezaten zabaltzeko eta ahalbidetzeko, herritarrek parte hartzeko honako
programa hau proposatzen da:
1.- Plan Orokorra aldatzeko proposamena urtarrilaren 22an, 17: 00etan, Astigarragako udaletxeko
batzar aretoan egingo den jendaurreko saio ireki batean aurkeztea.
2.- Dokumentua aurkezteko, dibulgazio-materiala emango da, proposatutako proposamena
errazago ulertzeko.
3.- Dokumentua web orriaren eta sare sozialen bidez zabalduko da ".
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Udalak adostutakoa bete zuen eta honako jarduketa hauek egin zituen:
1. "Ubarburu Zabalpena"ren aldaketa puntual bat egingo zela eta 2020ko urtarrilaren
22an tailer bat egingo zela iragartzea, Udalaren webgunean, sare sozialetan (Twiter,
Facebook), prentsa-oharrean, jabeei eta interesdunei gonbidapen-gutunean, albistea
Kronikan eta Diario Vasco egunkarian.
2. Tailerra 2020ko urtarrilaren 22an egin zen. Aldaketa-proposamena azaldu zen, eta
dokumentazioa eman zen. Bertaratutakoek beren ideiak eta kezkak azaldu zituzten,
besteak beste.
Egindako tailerra egiaztatzeko dokumentazioa erantsi zaio espedienteari.

6.5.- Zortasun aeronautikoak
Abenduaren 4ko 2591/1998 Errege Dekretuaren Bigarren Xedapen Gehigarria eta zortasun
aeronautikoei buruzko otsailaren 24ko 589/1972 Dekretuaren 29.2 artikulua betez 44/2019
Epaiak baliogabetu zuen "Ubarburu Zabalpena" 22 HEA Plan Orokorra aldatzeko
espedientea izapidetzean, txostena egiteko eskatu zitzaion Sustapen Ministerioari,
Hegazkintza Zibileko Zuzendaritza Nagusiari.
2018ko ekainaren 27an, abiazio zibileko zuzendari nagusiak eta aireportuetako eta airenabigazioko zuzendariorde nagusiak aldeko txostena egin zuten, honako baldintza hauekin:
1. Plano bat egitea, Sustapen Ministerioaren Hegazkintza Zibileko Zuzendaritza
Nagusiaren 2018ko ekainaren 27ko txostenaren I. eranskinean jasotako zortasun
aeronautikoak jasotzen dituena.
2. . Planaren araudian honako hau adierazi beharko da::
"Donostiako aireportuari dagozkion eta Astigarragako udalerriari eragiten dioten zortasun
aeronautikoak errespetatu beharko dira; zortasun aeronautiko horiek "baldintzatzaile gainjarriak"
0.7 planoan daude adierazita. Zortasun horiek zehazten dituzte inolako eraikuntzarik gainditu behar
ez duten altuerak (itsas mailari dagokionez) (elementu guztiak barne, hala nola antenak,
tximistorratzak, tximiniak, aire girotuko ekipoak, igogailu-kutxak, kartelak, dekorazio-erremateak,
etab.), lursailaren edo objektu finkoaren aldaketak (zutoinak, antenak, haize-sorgailuak, horien
palak, kartelak eta abar), bai eta bide-galiboa edo burdina-bidea ere.”
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Dokumentu honen eremua eta xedea baliogabetutako aldaketaren bera da, eta Hegazkintza
Zibileko Zuzendaritza Nagusiak aldeko txostenean eskatutako zehaztapenak dokumentu
honetan sartu dira. Hala ere, segurtasun juridikoagatik, dokumentua berriro bidaliko da,
Sustapen Ministerioak eskatutako zehaztapenak betetzeari buruzko informazioa eman
dezan.

7.- PROIEKTUAREN
EDUKI FORMALA

Indarrean dagoen Plangintza Orokorra aldatzeko proiektu honen edukia kontuan hartuta eta
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 104. artikuluan
ezarritakoa betez, aurreikuspenak ondoren adieraziko ditugun eta adierazitako plangintzan
txertatuta daudenekin bat datozen dokumentuetan txertatuta daude. Zehazki, honako
hauek dira:
A Dokumentua.- Memoria
B Dokumentua.- Hirigintza Arauak
C Dokumentua.- Planoak
D. Dokumentua- Egikaritze-laburpena.
ERANSKINAK
Proiektu honen arau-edukia adierazitako dokumentuetan txertatutako zehaztapen guztiek
osatzen dute, oro har. Nolanahi ere, arau-izaera hori B dokumentuaren (Hirigintza Arauak)
zehaztapenei eta C dokumentuko (Planoak) planoei hertsiki lotuta dagoela ulertu behar da.
Gainerako dokumentuak eta/edo dokumentu zatiak informaziorako, justifikaziorako eta
interpretaziorako dira nagusiki.
Aldaketa-espediente honek ez du azterlan ekonomiko-finantzariorik, ez eta jasangarritasun
ekonomikoaren txostenik ere; izan ere, planteatzen den Plan Orokorraren aldaketaren
helburua lurzorua desklasifikatzea eta lurzoru urbanizaezinari eragiten dioten artikulu
batzuk aldatzea da, azterketa ekonomiko-finantzario bat egiteko beharra dakarren
hirigintza-jarduketa zehatzik planteatu gabe.
Gainerakoan, proiektu honen eta proiektuan bildutako dokumentuen edukia bat dator
hirigintza-arloko indarreko legerian xedatutako irizpideekin, baita egun indarrean dagoen
HAPOn xedatutakoekin ere; eta behar besteko zehaztasunez definitu da eraginpeko
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eremuetarako proposatu den hirigintza-araubidea, egun indarrean dagoen araubidean
eragindako aldaketak ere adierazten direla.
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8.- INDARREAN DAGOEN
HIRIGINTZA-ARAUBIDEA

Aldaketa-espediente honek 22. HEAn ezarritakoa hartzen du eraginpean.

8.1- 22. HEA-RI (“UBARBURU ZABALPENA”) BURUZKO
HIRIGINTZA-FITXA”
Azalera 78.600 m2
I.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDE ETA HELBURUAK.
Jarduera ekonomikoetarako gune berri bat ekimen pribatu bidez (eta ekimen publikoarekin osatuz) garatzea
eta hiri-berrikuntza erraztea.
Area Plan Orokorraren 1. laurtekoan garatu beharreko Lurzoru Urbanizagarri Programatu gisa sailkatzea.
II.- HIRIGINTZA-ARAUBIDE OROKORRA.
II.1- Kalifikazio orokorra..
■ B. Jarduera Ekonomikoetarako Gunea 78.600 m2
- Eraikuntza-baldintza partikularrak:
* Eraikigarritasuna:
· Gunearen eraikigarritasuna: 0,50 m2(s)/m2.
- Gunearen hirigintza-aprobetxamendua: 39.300 m2(s).
* Eraikinaren formaren parametro erregulatzaileak:
· Eraikuntza-profila: II/II.
·Eraikuntza-altuera: 10 m. Jarduera garatzeko beharrezkoak diren elementu bereziak
salbuetsita.
·Oinplano-okupazioa: % 30.
* Partzelazio-baldintzak: Urbanizatzeko Jardun Programa edo garapen-plangintza..
II.2.- Garatzeko eta egikaritzeko araubide juridikoa.
- Lurzoruaren sailkapena: Lurzoru Urbanizagarri Programatua.
- Plangintza garatu eta egikaritzeko araubide juridikoa: kontzertazioa.
- Hirigintza-aprobetxamendua esleitzeko araubide orokorra: Urbanizatzeko Jardun Programa.
- “Banaketa-areen” mugaketa: Urbanizatzeko Jardun Programan finkatu beharrekoa.
- “Ereduzko aprobetxamendua”: Urbanizatzeko Jardun Programan finkatu beharrekoa.
- Jardun-programa: 1. laurtekoa.
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III.- ANTOLAMENDU XEHATUA.
III.1.- Kalifikazio xehatua.
Antolamendu xehatuaren baldintzak idatzi beharreko “Plan Partzialean” zehaztuko dira. Plan Partziala,
nolanahi ere, “II. Hirigintza Araubide Orokorra” atalean bildutako zehaztapenetara egokiko da baldintza
horiek garatzean.
III.2.- Merkataritza Ekipamendu Handien Lurralde Plan Sektoriala.
Garapen-plangintzan ezarritako erabilera-araubidea bat etorriko da Merkataritza Ekipamendu Handien
Lurralde Plan Sektorialean adierazitako mugekin, eta, beraz, merkataritza-ekipamendu berrien gehieneko
dimentsioak honako hauek izango dira: 75.000 m2-ko gehieneko azalera garbia plataforma berdinduari
dagokionez, eta 25.000 m2-ko gehieneko azalera sabai eraikigarriari dagokionez.
III.3.- Ingurumena.
Area antolatu eta garatzeko aldez aurreko lan oro egiteko, aldez aurretik “Udalaren Ingurumen Txosten”
xehatu bat egin beharko da nahitaez. Txosten horretan, eragin daitezkeen ingurumen-afekzioak eta hartu
beharreko babes-neurriak, zuzenketa-neurriak eta, beharrezkoa izanez gero, konpentsazio-neurriak finkatu
beharko dira zehatz-mehatz. Txosten horretan, halaber, lur-mugimenduak, balio estrategiko handiko lurzoru
potentzialen gaineko afekzioak, flora eta faunaren gaineko afekzioak eta pertzepziozko ingurunearen gaineko
afekzioak xehatuko dira.
Txosten hori aurkeztea eta Astigarragako Udalak finkatutako ingurumen-teknikariek ikuskatu eta onartzea
nahitaezkoa izango da area garatzeko.
IV. PLANOAK.
IV.1.- Mugaketa.
IV.2.- Kalifikazio orokorra
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9.- EGUNGO EGOERA
9.1.- Eraginpeko eremuaren deskribapena
Aldaketa-espediente honen bidez sailkatu nahi den eremuak 78.600 m2-ko azalera dauka.
Astigarragako udalerriko iparraldean kokatuta dago, eta honako muga hauek ditu:
iparraldean eta mendebaldean, Ubarburu pasealekua; ekialdean, Plan Orokorrean
zehaztutako 19. HEA (“Ubarburu”); eta hegoaldean, lurzoru urbanizaezina.

1. figura: Eremuaren kokapena (gorriz). Udalerriko ertza (zuriz). Iturria: Geoeuskadi. Geuk egina

Akullarteaundi izeneko eremuan kokatuta dago, eta Ubarburu baserria dago barruan
(nekazaritza- eta baso-lanak egiten dituen enpresa batek okupatzen du gaur egun).
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Topografikoki, eremua osatzen duten lurrek aldapa handiak dituzte (% 20-45eko aldapak
mendebaldean, Akullarteaundiko goragunean hain zuzen ere). Ekialdean, berriz (hots,
Ubarburu baserria dagoen lekuan), aldapa txikiagoak daude (% 5-15ekoak).

2. figura: aztergai dugun eremuaren topografia. Iturria: Astigarragako Udala. Geuk egina.

9.2.- Eraginpeko ingurumen-aldagaien azterketa
22. HEAko (“Ubarburu-Zabalpena”) eremua lurzoru urbanizaezin gisa sailkatzeko
proposamena egin da eta, dokumentu honen bidez, lurzoru urbanizaezina hainbat
kategoriatan antolatzen da, inguruneko baldintzatzaileen arabera eta kokatuta dagoen
ingurunearen lurralde-zentzuari jarraikiz.
Horretarako, aldagai biotikoak (intereseko habitatak, dauden landare-formazioak, faunakomunitateak, babestutako naturaguneen presentzia, Natura 2000 Sarea, besteak beste) ez
ezik, ingurune abiotikoaren baldintzak (lurgaineko urak, ingurumen-arriskuak eta arrisku
geoteknikoak, akuiferoen kutsadurarekiko zaurgarritasuna, higagarritasuna eta aldapak,
besteak beste) ere aintzat hartu behar dira.
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INGURUNE FISIKO ABIOTIKOA
LITOESTRATIGRAFIKOKI , Astigarragako udalerrian Triasikotik Goi Kretazeora bitarteko
materialak ditugu, Urumeako Kuaternarioko metakinak izan ezik. Material horien egituraantolamendua ikusita, egitura-multzo batean sartu dira, hots, autoktono erlatiboa osatzen
duen Donostiako Unitatean.
Litoestratigrafia kontuan hartuta, aztergai dugun inguruan Triasikoko materialak (ofitak)
eta Goi Kretazeokoak (hareharri silizeoak eta tuparriak) ditugu.

3. figura: aztergai dugun eremuko litoestratigrafia. Iturria: Geoeuskadi. Geuk egina

Astigarragako Triasikoko materialei dagokienez, honako hauek ditugu aztergai dugun
eremuan:
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Ofitak. Buztinek harri ofitikoen masa handiak biltzen dituzte (jatorrian, lakolito gisa
antolatu ziren). Oro har, alterazio handiak dituzte. Ebakitzean, pikor xeheko ofita gisa
agertzen dira, itxura masiboarekin eta haustura handiarekin.
Goi Kretazeoaren barruan, Konplexu Supraurgoniarreko formazio terrigenoen eta
Paleozenoko kareharrizko tarteen oinarriaren artean dauden materialak sartzen dira. Goi
Kretazeoko materialen artean, flysch moduko material karbonatatu edo detritikokarbonatatu asko agertzen dira, eta harri bolkanikoak eta bolkanoklasikoak tartekatzen dira.
Aztergai dugun eremuan, Kretazeoko honako material hauek ditugu:
Hareharri silizeo estratifikatuak. Litologia nagusia normalean pikor xehea duten eta
sendotasun txikiko bankuetan estratifikatuta dauden hareharriz osatuta dago.
Pikorren tamaina eta serie detritiko horren batez besteko konposizioak
desberdintasun esanguratsuak ditu ekialdean eta mendebaldean. Ildo horretan,
Otzazulueta-Txoritokietako failaren lerroaren mendebaldean kokatutako
azaleratzeetan, pikor xeheko (200-600 μ) harreharri silizeoak dira nagusi
(ortokuartzitak, kuartzo-arenitak), eta ekialdeko azaleratzeetan, berriz, konposizio
graubakikoko paketeak tartekatzen dira.
Tuparrien eta kareharri hareatsuen alternantzia. “Flysch” detritiko-karetsua esaten
zaionaren barruan, termino hori da nagusi. Termino hori tuparri eta lutita karetsuez,
batik bat, osatuta dago, lohitsuak, gris ilun kolorekoak ebaketa freskoan, eta banku
zenti-dezimetrikoetan txandakatzen direla kareharri hareatsu eta hareharri
karetsuekin, pikor xehetik oso xehera bitartekoak, eta 5-20 zentimetroko bankuetan
estratifikatuak. Zenbaitetan, maila zenti-dezimetrikoak ere tartekatzen dira.
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Irudia: tuparriak eta kareharri hareatsuak Ubarburu-Zabalpena eremuan.
Egilea: ARAUDI SLP

GEOTEKNIA ETA PROZESU ETA ARRISKU GEOFISIKOAK
Alderdi honi buruzko azterketak eremuan dauden material geologikoen ezaugarri
mekanikoei buruzko aurretiazko informazioa ematen du, eta ager daitezkeen eraikuntzaarazoen sailkapen bat (kualitatiboa kasu honetan) ezartzen du.
HAPOren aldaketaren xede den areako baldintza geoteknikoak aldekoak dira, eta sostenguahalmenari eta asentuei lotutako arazoak ager daitezke Ubarburu industrialdearekin muga
egiten duen inguruan.
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4. 4

figura: aztergai dugun eremuko baldintza geoteknikoak. Iturria: Geoeuskadi. Geuk egina

ALDAPAREN faktorea erabakigarrienetako bat da dakartzan erabilera-muga potentzialei
dagokienez. Izan ere, alde batetik, aldapa zenbat eta pikoagoa izan, orduan eta txikiagoa da
lurzoru edafikoaren lodiera, eta, bestetik, edozein jarduera mota ezartzeko zailtasunak
handiagoak dira. Gainera, aldapa handiek jariatze-fenomenoak eragiten dituzte, eta
landare-espezieak sustraitzea eragozten dute. Horren ondorioz, lurzoruaren
fitoegonkortzea murriztu eta higadura-prozesuak areagotzen dira.
SIG teknologiaren bidez, aldaparen interpolazioa egin dugu GEOEUSKADIk emandako MDT
LIDARrean oinarrituta (ftp://ftp.geo.euskadi.net/lidar/MDT_LIDAR_2017_ETRS89/) eta,
egiaztatu denez, aldaketaren eremuan topografia gehienbat bizkartsua da eta hegal leunak
dira nagusi (% 0-15), baina badira aldapa pikoagoak ere Akullarteaundiko inguruan.
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5. irudia: maldak. Iturria: ftp://ftp.geo.euskadi.net/cartografia/. Geuk egina
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6. figura: eremuko erliebearen simulazioa. Iturria: Google Earth. Geuk egina (aztergai dugun eremuko ertza horiz markatuta dago.

Irudia: Ubarburu-Zabalpena areako aldapak. Egilea: ARAUDI SLP.

HIDROLOGIA-HIDROGEOLOGÍA
Aztergai dugun areako sare hidrologikoa Urumea ibaiaren arroari dagokio.
Arestian adierazi dugunez, eremuan ez dago ibilgurik (ez iraunkorrik, ez bestelakorik).
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Aldaketaren eremua “GUNE BABESTUA- Hornidurarako ur-harguneak” izeneko batean
kokatuta dago; zehazki, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren 2015-2021 aldiko
Plan Hidrologikoan finkatutako ANDOAIN-OIARTZUN gunean dago, plan horren zerbitzari
kartografikoan ikus daitekeenez.
http://www.uragentzia.euskadi.eus/appcont/gisura/?appConf=configuracion_ph.json
Plan horretan ezarritako arau-zehaztapenak bete egin beharko dira eremuan erabilerak
esleitu eta lizentziak emateko garaian, gune hori eraginpean hartzeari dagokionez.
LURZORUAK ETA NEKAZARITZA-AHALMENA
Unitate edafikoen ikuspuntutik, kanbisol motako lurzoruak dira nagusi (kanbisol humikoa
batez ere), eta erabilera-ahalmen txikia dute, batez ere dauden aldapengatik. Baldintza
hezeei lotutako unitate edafiko bat da, eta materia organiko kantitate handiak metatzen dira
lurzoruaren goialdean. Jatorrizko materiala askotariko harri silizeoa da (hareharriak kasu
honetan). A horizontea itzaltsua, iluna eta materia organikoan aberatsa da, eta pH azidoa
eta lodiera handi samarra dauka. Elementu nutritibo urriko lurzorua da, baina oso ongi
egokitzen da baso-produkziora.
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7. figura: aztergai dugun eremuko edafologia. Iturria: Eusko Jaurlaritza. Geuk egina.

Erabilera-ahalmenei dagokienez, eremuak oso ahalmen txikiak ditu. Bertako lurrak muga
handiak dituzten lur gisa sailkatuta daude, eta haien erabilera landaredi iraunkorrari
eustera mugatuta dago. Aldaparen faktorea erabakigarria da lurzoruak nekazaritzaaprobetxamendurako erabiltzeko garaian. Lur horiek nekazaritza-produkziorako erabiliz
gero sor daitezkeen arazoak geruza edafikoen higadura-arriskuei eta lurzoruaren galerari
lotuta daude. Hori dela-eta, eremuko berezko erabilera egungo landare-estalkiaren
mantentzea da, sega-belardi gisa edota baso-okupazioaren bidez.
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“Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak izan dituzten edo dituzten lurzoruen inbentarioaren”
arabera, eremuan EZ dago kutsatuta egon daitekeen lurzorurik.

8. figura: Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak. Iturria: Geoeuskadi. Geuk egina

INGURUNE FISIKO BIOTIKOA
EGUNGO LANDAREDIA
Kapitulu honen inguruko azterketa Euskal Autonomia Erkidegoko 1:10.000 eskalako
landaredi-mapen analisian (2007. urtekoa) eta bidezko landa-azterketan oinarrituta dago.
Landa-paisaiako berezkoak izanik eta Astigarragan presentzia handia dutela, aldaketaren
eremuan dauden flora-komunitateak nekazaritzan produzitzen dira; esate baterako:
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• Sega- eta hortz-belardi atlantikoak:
Koniferoen baso-landaketekin batera, Kantauriko isurialdeko paisaiaren elementu nagusiak
dira. Gehienak haritz kandudunaren estaian kokatuta daude.
Belardirik onenak haraneko lurzoru sakonetakoak dira, baina lurzoru azalekoagoak dituzten
lur lehorragoetan ere badaude.
Hidromorfia jasaten ez dutela kontuan hartuta (ongi aireztatutako lurzoruak behar dituzte),
garbi dago belardi horien mantentzearen faktore erabakigarria gizakiaren erabilera dela.
Bestalde, abeltzaintza-ustiapenarekin duten lotura nabarmena da, eta elkarrentzat
onuragarria: Moztutako belarra behi-aziendaren mantenugai nagusia da, eta, aldi berean,
ongarri organikoaren nitrogenoa ekarpen handia da belar-komunitatearentzat.
Sega-larreak eta zuzeneko artzaintzako larreak Lino-Cynosuretum multzoaren barruan
sartzen dira, eta estai muinotar eta azpi-menditarrean, naturalki hostozabalen baso mistoari
eta harizti azidofiloari lotuta egoten dira; abandonatuta geratzen direnean, larre itxiak
sortzen dira, albitzezkoak, Seseli cantabrici-Brachypodietum pinnati espeziearekin.
Larre horiek osatzen dituzten landare gehienak hemikriptofitoak dira, eta bizkor hazten dira
ia urte osoan. Horren ondorioz, abereek jan dezaketen biomasa kantitate handia sortzen
dute. Honako espezie hauek aurki daitezke: gramineoak, hala nola Anthoxanthum
odoratum, Cynosurus cristatus, Lolium sp., Festuca arundinacea, Poa pratensis eta Dactylis
glomerata; konposatuak, hala nola Taraxacum gr. praestans-officinale, Crepis vesicaria
subsp. haenseleri eta Bellis perennis; leguminosoak, hala nola Trifolium pratense, T. repens,
T. dubium, Lotus corniculatus eta beste batzuk. Horiez gain, Plantago lanceolata, Linum
bienne, Ranunculus acris eta abar ditugu. Landare horiek guztiek oso larre produktiboa
osatzen dute, eta gizakiak neurri handian bultzatu du; zenbaitetan, hain emankorrak ez diren
lurzoruetan ere ezarri da.
Larre horien sorrera eta mantentzea aplikatzen zaizkien tratamendu jarraituen araberakoa
da, eta, abandonatuta geratzen badira, zakartu egiten dira eta balio txikiagoko beste larre
mota bat sortzen da, albitzezkoa, Brachypodium pinnatum espeziearekin.
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Irudia: Ubarburu Zabalpena eremuko larreak eta belardiak. Egilea: ARAUDI SLP.

Halaber, Astigarragako natura-ingurunean berezkoak diren zuhaixken formazio txikiak ere
aurki daitezke; hala nola:
-

-

Otalur atlantikoa: Kantauriko isurialdean gehien dagoen sastraka otalur atlantikoa da,
eta hainbat baso azidofilo ordezten ditu: hariztiak (Tamo-Quercetum roboris), pagadiak
(Saxifrago hirsutae-Fagetum). Lurzoru pobreago eta azidoagoetan, txilarrak dira nagusi:
Erica cinerea, Erica vagans; txilar arrunta (Calluna vulgalris), ainar kantauriarra (Daboecia
cantábrica); ahabi-sasiak (Vaccinium myrtillus) ere maiz agertzen dira, baita oteak (Ulex
gallii) eta iratzea (Pteridium aquilinum) ere, Pteridio-Ericetum arboreae formazioa
eratuta. Toki askotan, gizakiak iratze arrunta (Pteridium aquilinum) ugaritzea ahalbidetu
du, mozketaren bidez, baserriko lanetarako elementu garrantzitsua baita oraindik ere
(aziendaren azpiak). Kasu horietan, iratzeak goiko geruza monoespezifikoa osatzen du.
Oteak (Ulex europaeus, Ulex gallii) basoranzko etapa aurreratuago batekoak dira, eta
txilardien kasuan baino hobeto kontserbatutako lurzoruak direla adierazten dute. Oro
har, oteekin batera neurri handiko gramineo bat egoten da (Pseudarrhenatherum
longifolium), baita iratze arrunta eta zenbait txilar-mulu ere.
Elordia edo lahardia: Multzo bereizgarriak osatzen dituzte baso-ertzetan edo orla
arantzadunetan, lurraldeko basorik eutrofikoenetan (hala nola Polysticho-Fraxinetum
excelsoris izenekokoan) eta segida ekologikoaren lehen etapan.
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Irudia: Aztergai dugun eremuko iratzedia. Egilea: ARAUDI SLP.

Ubarburu baserriaren ingurunean, halaber, baserriari lotutako baratze-eremu txiki bat dago.
Eremuaren ingurunean, iparraldeko zein hegoaldeko mugan, Astigarragako paisaiaren
bereizgarriak diren baso-formazio autoktonoak ditugu, hala nola:
-

-

Harizti azidofiloa eta baso misto atlantikoa: Baso misto autoktonoan espezie askok
osatutako baso-komunitatea biltzen da, bizi den lurzoruen (elementu fin eta
nutrienteetan aberatsak) adierazgarri, kareharrizko harkaitzen, flysch moduko
harkaitzen edo azkenaldiko metakinen gainean garatutakoak, gehienbat lauak diren
tokietan.
Harizti azidofilo edo baso mistoko formazio degradatuak: Mikrobasoa da, edo
batzuetan zuhaixkak izaten dira, eta honako hauez osatuta egoten da: urkiak (Betula
pubescens subsp. celtiberica), makalak (Populus tremula), gurbeondoak (Sorbus
aucuparia), sahatsak (Salix atrocinerea), zumalakarrak (Frangula alnus), laharrak,
elorri zuriak eta beste espezie batzuk. Formazio itxi eta ospela izaten da, belar
gutxikoa, eta harizti azidofiloaren baso-aurrea osatzen du, baita baso-mantua ere,
egoera jakin batzuetan.
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9. figura: egungo landaredia. Iturria: Geoeuskadi. Geuk egina
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FAUNA-KOMUNITATEAK inguruan dauden habitaten araberakoak dira. Habitat hauek
bereizten dituen funtsezko faktorea hainbat fauna-komunitateri aterpea eta elikagaiak
eskaintzen dizkieten landare-komunitateak dira (elikadura-katearen lehen maila). Fauna
modu puntual eta isolatuan azter daitekeen aldagaia ez dela kontuan hartuta, epigrafe
honen azterketa egitean aintzat hartu ditugu aldaketa-proiektuaren eremuan eta gune
mugakideetan dauden fauna-komunitateak
o Hostozabalen basoei lotutako fauna-komunitateak: Mota horretako basoek
baldintza egokiak eskaintzen dizkiete anfibioei, ezaugarri termikoak eta hezetasuna
direla-eta. Arrabioa (Salamandra; batik bat, pagadian) eta baso-igel gorria (Rana
temporaria) dira anfibiorik ohikoenak, honako espezie hauekin batera: uhandre
palmatua (Lissotriton helveticus), txantxiku arrunta (Alytes obstetricans) eta apo
arrunta (Bufo bufo). Basoko beheko geruzetara intsolazio eskasa iristen denez gero,
narrasti gutxi izaten dira, ez dutelako behar adina eguzki izaten gorputza berotzeko,
eta elikatzeko ere oso ornogabe gutxi izaten direlako. Hala ere, narrastiren bat edo
beste aurki dezakegu; espezierik tipikoena Eskulapioren sugea da (Lissotriton
helveticus), baina beste habitat batzuetan ere beste espezie batzuk aurki ditzakegu:
suge berde-horia (Hierophis viridiflavus), suge gorbataduna (Natrix natrix), sugegorri
kantabriarra (Vipera seoanei), zirauna (Anguis fragilis), musker berdea (Lacerta
viridis), horma-sugandila (Podarcis muralis) eta sugandila bizierrulea (Lacerta
vivípara). Bestalde, hegazti-espezierik ohikoenen artean, honako hauek azpimarra
daitezke: amilotx urdina (Parus caeruleus), garrapoa (Sitta europaea), gerri-txori
arrunta (Certhia brachydactyla), txepetxa (Troglodytes troglodytes) eta eskinosoa
(Garrulus glandarius).
Ugaztunik ohikoenak honako hauek dira: muxar grisa (Glis glis), lursagu gorria
(Clethrionomys glareolus), basasagua (Apodemus sylvaticus), Millet satitsua (Sorex
coronatus) eta katajineta (Genetta genetta). Urtxintxak (Scirus vulgaris) eta azeria
(Vulpes vulpes) ere ager daitezke; lehenengoa erraz ikusten da gainera, egunez
ibiltzen baita.
o Belardi eta laboreei lotutako fauna-komunitateak: Besteak beste, garrantzi
bereziko espezie batzuk aipa daitezke, hala nola satitsu etruriarra (Suncus etruscus)
eta lursagu mediterraneoa (Pitymys duodecimcostatus). Bi ugaztun horiek izaera
mediterraneoa dute, baina, klima-baldintza egokiei esker, eremu horretan daude
(Euskadiko isurialde atlantikoko oso leku gutxitan daude zabalduta, eta aztergai
dugun eremua da horietako bat). Gauza bera gertatzen da soro-muxarrarekin
(Elyomis quercinus).
Ez daude anfibio asko, baina, nolanahi ere, honako hauek aipa daitezke: uhandre
palmatua (Triturus helveticus), txantxiku arrunta (Alytes obstetricans) eta apo arrunta
(Bufo bufo).
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Narrastiak oso ongi hazten dira horrelako habitatetan, hegoaldera orientatuta
dauden lekuetan bereziki. Honako hauek daude: zirauna (Anguis fragilis), hormasugandila (Podarcis muralis), musker berdea (Lacerta viridis) eta sugegorri
kantauriarra (Vipera seonai). Ekosistema horietako hegaztiak honako hauek dira:
buztanikara zuria (Motacilla alba), txantxangorria (Erithacus rubecula), zozo arrunta
(Turdus merula), birigarro arrunta (Turdus philomelos), txepetxa (Troglodytes
troglodytes), txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla), txonta arrunta (Fringilla coelebs)
eta beste asko. Azpimarratu beharrekoak dira antzandobien espezieak, hala nola
antzandobi arrunta (Lanius collurio) eta antzandobi kaskagorria (Lanius senator).
Arestian aipatutako ugaztunen kasuan bezala, klima-baldintza egokiei esker dugu
espezie mediterraneo hori Gipuzkoako ipar-ekialdean. Bestalde, belatz gorriak (Falco
tinnunculus) landazabalean aurkitzen du jatekoa. Azkenik, hontz zuria (Tyto alba)
aipatu behar dugu).
o Eremu antropizatuei lotutako fauna-komunitateak: Habitat horietako espezierik
bereizgarrienen artean, honako hauek azpimarra ditzakegu: narrastiak, hala nola
sugandila iberiarra (Podarcis hispanica) eta horma-sugandila (Podarcis muralis);
askotariko hegaztiak, hala nola pagausoa (Columba palumbus), hontz zuria (Tyto
alba), sorbeltz arrunta (Apus apus), enara arrunta (Hirundo rustica), enara azpizuria
(Delichon urbica), buztanikara zuria (Motacilla alba), zozo arrunta (Turdus merula) eta
etxe-txolarrea (Passer domesticus); eta ugaztun-espezie ezagunak, hala nola arratoi
beltza, arratoi arrunta (Rattus norvergicus), etxe-sagua (Mus musculus) eta erbinudea
(Mustela nivalis).
Babes-katalogoetan sartuta dauden fauna-espezieen banaketari dagokionez,
aldaketaren eremuan honako gune hauek daudela egiaztatu dugu:
-

Uhandre piriniotarraren lehentasunezko banaketa-eremua
Ferra-saguzar mediterraneoaren interes bereziko eremua
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10. figura: fauna babestuko eremuak. Iturria: ftp://ftp.geo.euskadi.net/cartografia/. Geuk egina

BABESTUTAKO NATURAGUNEEI dagokienez, aztergai dugun eremua ez dago sartuta babes
bereziko ezein figuratan (Natura Sarea, EAEko naturagune babestuen sarea –Euskal
Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bategina onartzen duen
apirilaren 15eko 1/2014 LEGEGINTZAKO DEKRETUAN zehazten dira–, LAGetako naturaintereseko eremuak, Natura Baliabideak Antolatzeko Planak, EAEko Espazio Natural
Garrantzitsuen Katalogo Irekia, Onura Publikoko Mendiak, Mendi Babesgarriak).
PAISAIAREN EZAUGARRIAK
Aipatu beharra dago aztergai dugun eremua ez datorrela bat “EAEko Paisaia Berezi eta
Bikainen Katalogoaren” aurreproiektuan jasotako ezein elementurekin.
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Aldaketaren xede den lurzatia Ubarburu industrialdearen ondoan dago, Akullartaundiko
goragunerantz igotzen den mendi-hegal txiki batean. Morfologia bizkartsua dauka,
industrialdetik aldapa handia abiatzen da, eta paisaiak hiri-eremuaren eta landa-eremuaren
arteko trantsizioaren ezaugarriak ditu, ingurune horietan izaten diren tirabirekin. Muino txiki
baten formak inguru horretan oso bereizgarria den landa-paisaia bat osatzen du.
Ondoren, bereiz daitezkeen paisaia-unitateak deskribatuko ditugu:

Eremuko irudi panoramikoa; dauden paisaia-unitateak ikus daitezke. Iturria: Google Earth
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-

Belardiak eta laboreak nagusi diren nekazaritza-paisaia: Unitate honek garrantzi berezia
du Astigarragako udalerrian, formaziorik handiena baita. Paisaia mota hori oso ongi
egokituta dago lurraldeko ezaugarri fisiografikoetara. Baserriak eta laborantza-eremuak
aldaparik txikieneko eremuetan kokatuta daude. Aldaparik handieneko lekuak, berriz,
larreetarako erabiltzen dira. Profil leunak malkartsu bihurtzen diren lekuetan, errazagoa
da baso-sailak edo landaredi naturalaren hondarrak aurkitzea. Azken horiek beheibarretan agertzen dira sarritan, eta haltz multzo linealak dira nagusi. Balio historikoartistikoko baserriak daudenez gero, paisaia mota horren balioespena askoz hobea da.
Oro har, paisaia irekiak, askotarikoak eta oso gizatiartuak dira. Kalitate ertain-handiko
eta hauskortasun ertaineko paisaia da.

Irudia: larreak nagusi diren paisaia aldaketaren eremuan. Egilea: ARAUDI SLP.
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-

Mosaiko mistoa mendi-hegal eta ibaiarte bizkartsuetan: Unitate honetan, askotariko
osagaiak (hostozabalak, sail landatuak, laboreak, sastrakak eta abar) dituzten mosaikoak
sartzen dira. Oro har, elementu zehaztuagoak dituzten unitateen arteko trantsizioko eta
askotariko paisaiak dira. Kalitate ertain-handikoak dira mosaikoetan, eta hauskortasun
txikikoak.

Irudia: Paisaia mistoa, sastrakekin eta orlekin. Egilea: ARAUDI SLP.
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-

Landa-ingurunearen okupazio antropikoa jarduera ekonomikoaren bidez, nekazaritzaeta baso-lanetan diharduen Lizelan enpresaren jardueraren ondorioz. Landaingurunearen berezko lanak (nekazaritza- eta baso-lanak) egiten dituen enpresa bat da,
eta azalera handi samarra okupatzen du aldaketaren eremuan (22.750 m2 inguruko
azalera okupatua). Lurzatiaren ikusgaitasuna txikia da lurzatira igotzen den errepidetik.
Izan ere, Akullarteaundiko goragunearen eta Putzuetako deposituak dauden inguruaren
artean kokatuta dago, eta baserria gutxiago ikusten den ibar batean geratzen da.

Irudia: eremuan kokatutako nekazaritza eta basogintzako jarduerak sortutako paisaia antropikoa. Google maps.

Jarduerak dituen premien eta instalazioen ondorioz, intrusio bisualak sortzen dira, hala nola
landa-inguruneekin bat ez datozen berotegiak, makineria eta material-metaketak.

Irudia: landa-inguruneko paisaia-unitate antropikoa. Egilea: ARAUDI SLP.

Ikusgaitasun ertaineko eta oso kalitate txikiko paisaia da.
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Ubarburu baserriaren ondoan, beste baserri txiki homonimo bat dago, baratze txiki batekin,
eta landa-ingurunearen berezko paisaia-unitate bat sortzen du. Baserri hori ez da ongi
ikusten, eta azalera eta tamaina handiagoko Ubarburu baserriak (Lizelan SL) txikiagotu
egiten du ustiapen tradizional horiek sortzen duten paisaiaren kalitatea.

Irudia: baratze-paisaia Ubarburu baserrian. Egilea: ARAUDI SLP

Irudia: fruta-arbolen sailen paisaia Ubarburu baserriaren ingurunean. Egilea: ARAUDI SLP

Pertzepziozko ingurunearen eta arestian deskribatutako unitateen ikuspuntutik ondoriozta
daitekeenez, aldaketa honen xede den eremuak Astigarragako udalerriaren berezko landapaisaia dauka, eta larreak, baso-formazio txikiak eta sastrakak dira nagusi (otea batez ere).
Eremuaren zati handi bat Ubarburu baserriak okupatzen du. Baserri hori nekazaritza- eta
baso-jarduerarako erabiltzen da gaur egun, eta intrusio bisualak eta paisaia-inpaktuak
eragiten ditu, lurzatia inguratzen duen errepidetik ongi ikusten ez badira ere.
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Eremuaren zati handi bat Ubarburu baserriak hartzen du, eta gaur egun ia ez du nekazaritza-,
basogintza- eta abeltzaintza-jarduerarik. Jarduera ekonomikoetako lurzoruetan aritzen da,
landa-lurzoru batean baino gehiago; ikusmen-intrusioak eta paisaia-inpaktuak ditu, eta
horiek minimizatu egiten dira, ikuspen txikia dutelako lursaila inguratzen duen errepidetik.

9.3.- Ingurumen-ondorioak
Aztertu ditugun aldagaiak aintzat hartuta eta planteatzen HAPOren aldaketaren arabera,
honako ondorio hauek atera ditzakegu:
1.- HAPO aldatzeak eragin positiboa izango du udalerriko landa-ingurunearen babesean
eta kontserbazioan, lurzoru urbanizagarria urbanizaezin bihurtuko baita eta, hartara, landaekosistemak eta ekosistema naturalak suntsi ditzaketen eraikuntza-erabilera posibleak
mugatuko baitira.
2.- Ingurumen-arriskuei dagokienez, morfologia bizkartsua eta aldapa handiak (eremuaren
urbanizazioaren kasuan ingurumen-faktore mugatzaileak eta arrisku handikoak izan
litezkeenak) minimizatuta geratzen dira planteatutako sailkapenarekin.
3.- Paisaiaren eta pertzepziozko ingurunearen ikuspuntutik, eremuko paisaia nekazaritzapaisaia da, belardiak eta laboreak dira nagusi, eta nekazaritza-inguruneari lotutako
jarduerak (nekazaritza- eta baso-zerbitzuak) daude. Nekazaritza-paisaiak kalitate ertainhandikoak eta hauskortasun ertainekoak dira, zeren, zuhaitz-masa gutxi dauden arren,
fisiografiak inpaktuen mimetizazioa ahalbidetu baitu.
Eremu horren sailkapen berriarekin, landa-paisaia horiek kontserbatu eta hobetu egingo
dira; beraz, pertzepziozko ingurunearen ikuspuntu horretatik begiratuta, aldaketak eragin
positiboa izango du lurraldean.

9.4.- Egungo erabilerak
Gaur egun, Ubarburu baserrian eta bere ingurunean ingurunea degradatzen duten
erabilerak ematen ari dira, eta ez dira lurzoru urbanizaezin baten berezkoak, kontrolik
gabeko industria-erabilera baten berezkoak baizik. Beraz, eremua kontrolatu eta babestu
behar da, lehen sektorearekin lotutako erabilerak ezar daitezen.
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Halaber, nekazaritza-erabilerarako (labore-lurrak eta larreak) hainbat lurzati daude
eremuan.

9.5.- Babestutako eraikinak eta elementuak
Eremuan ez dago Katalogoan jasotako eraikin eta/edo elementu berezirik.

10.- ALDATU NAHI DEN EREMUAN ERAGINA
DUTEN LURRALDE-PLANGINTZAKO TRESNEN
ZEHAZTAPENEN AZTERKETA

10.1.- LURRALDE-PLANGINTZAREN AZTERKETA
Beharrezkoa da Astigarragako udalerriari buruzko lurralde-planen zehaztapenak aztertzea,
horiek aldaketaren xede den eremuan izan dezaketen eragina ezagutzeko.
Laburpen gisa, honako hau nabarmendu nahi dugu:
DONOSTIAKO EREMU FUNTZIONALEKO LURRALDE PLAN PARTZIALA
Uztailaren 27ko 121/2016 DEKRETUAREN bidez, Donostialdea/Bidasoa Behereko Lurralde
Plan Partziala behin betiko onartu zen.
Tresna honek ingurune fisikoa antolatzeko planteatzen duen proposamenaren arabera,
Ubarburu-Zabalpena arearen zati bat Lau Haizetako “Nekazaritza eta Abeltzaintza Area
Estrategikoa” baldintzapen gainjarrian txertatuta dago (11. zenbakiarekin markatuta dago
dagokion planoan). Eremu horietan, interes orokorreko nekazaritza- eta abeltzaintzaustiapenak garatzeko ekimenak sustatu ahal izango dira lehentasunez eta izaera
kontsolidatuarekin, euskarri diren lurzoruen kalifikazio espezifikoan oinarrituta.
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Hiri-ingurunearen antolamenduaren arabera, Donostiako Erdialdeko eta Urumeako Hiri
Taldekatzearen eta Hiri Ingurunearen barruan sailkatuta dago area. Horren barruan,
Donostiako udal-mugarteko hirigune eta hiri-ingurune osoa (ekialdea eta Zubietako
erantsitako lurrak izan ezik) eta Astigarraga eta Hernaniko udalerrietako hiri-eremuak eta
hiri-ingurunea daude bilduta.
Taldekatze horiek etenik gabeko jarraitutasuneko eta erabateko osotasun funtzionaleko hirisare gisa konfiguratzea eta, horretarako, ekipamendu osagarriak gehitzea eta hutsik edo
zaharkituta dauden interstizio espazialak berrantolatzea proposatzen da.
Taldekatze horietan, Lurralde Plan Sektorialek ezarritako zehaztapenak aplikatuko dira
(Nekazaritza eta Basozaintza, Ibaien eta Erreken Ertzen Babesa, Kostaldea eta Hezeguneak).
Espresuki aipatu behar dira Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde Plan Sektorialean
bildutako nekazaritza- eta abeltzaintza-antolamenduaren eta balio estrategiko handiko
landazabalaren kategoriako lurzoruak. Adierazitako planari jarraikiz, lurzoru horien mugek
indarrean jarraitzen dute erabat.
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Aldaketa honek ez dio kontra egiten LPPan finkatutakoari, eta tresna horretan
aldaketaren xede den eremurako finkatzen diren zehaztapenak hartzen ditu kontuan.
EAE-KO IBAIEN
SEKTORIALA

ETA

ERREKEN

ERTZAK

ANTOLATZEKO

LURRALDE

PLAN

HAPOren aldaketaren eremutik ez da ezein ibai eta erreka igarotzen, eta, beraz, ez da
aplikatu behar EAEko Ibaiak eta Erreken Ertzak Antolatzeko LPSa.
NEKAZARITZA ETA BASOZAINTZAKO LURRALDE PLAN SEKTORIALA
Nekazaritza eta Basozaintzako LPSa irailaren 16ko 177/2014 Dekretu bidez onartu zen behin
betiko (2014ko urriaren 17ko EHAA).
Aldaketa honen xede den 22. HEA (“Ubarburu Zabalpena”) eremua honako erabilera
hauekin dago jasota LPSan: egoitza, ekipamendua eta azpiegiturak.
LPSaren zehaztapenen arabera, eremuan dauden erabilerak (lehen mailako baliabideen
aprobetxamenduak, hala nola larreak, laboreak, baserria eta nekazaritza- eta baso-lanetan
diharduen enpresa) lurzoru urbanizaezinari dagozkion erabilerak dira, plangintza-tresna
horren araudiaren III. kapituluan biltzen denari jarraikiz.

A DOKUMENTUA-MEMORIA

49

ASTIGARRAGAKO HAPOren 5. ALDAKETA PUNTUALA 22. HEA“UBARBURU ZABALPENA””

Nekazaritza eta Basozaintzako LPSa. Zonakatzea. Iturria: ftp://ftp.geo.euskadi.net/cartografia

Aldaketa honetan planteatutako sailkapen berria (lurzoru urbanizaezin gisa) bat dator
Nekazaritza eta Basozaintzako LPSan finkatutakoarekin; izan ere, egun dauden erabilerak
lurzoru urbanizaezinaren berezkoak dira.
Lurzoru urbanizaezin horren kategorizazioan, LPSak egiten duen zonakatzea hartzen da
kontuan, eta kategoriak Astigarragako HAPOren zehaztapenetara egokituta daude.
Bestalde, tresna horretan paisaiaren gaineko afektazioari buruz (D dokumentua:
eranskinak) finkatutako jarraibideak hartu dira bereziki kontuan
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ASTIGARRAGAKO HAPOren TESTU BATEGINA
Diputatuen Kontseiluak, 2009ko urriaren 20ko bilkuran, Astigarragako Hiri Antolamenduko
Plan Orokorraren Testu Bategina behin betiko onartu zuen. Geroago, Testu Bategin hori
2010eko urtarrilaren 22ko GAOn argitaratu zen.
Plan Orokorraren aldaketa honen ondoriozko lurzoru urbanizaezina indarreko HAPOren
zehaztapenen arabera kategorizatuko da, eta, dagokionaren arabera, honako kategoria
hauetako batean edo batzuetan sartuko da, egindako azterketari jarraikiz:
D.1 Babes Bereziko Eremuak: Babes bereziko eremuak dira bertan dauden flora, fauna
edota kultur agerpenengatik interes natural eta zientifiko handia izateaz gain oso hauskorrak
diren eremuak; horregatik, babes bereziko araubide juridiko bat ezarri zaie, eta, horren
ondorioz, erabilerak oso mugatuak dira.
Beren berezitasuna, udalerrian duten urritasuna, balio ekologiko handia eta babes-maila
direla-eta, Europar Batasunaren intereseko habitatak sartzen dira kategoria honetan; haien
barruan, eta udalerrian horrelakoak zabalduta daudelako, honako hauek babes bereziko
azpikategorian sailkatzea erabaki da:
- Pagadi azidofilo atlantikoak, Ilex eta batzuetan Taxus (Quercion robori-petraeae edo llici)
espezieen oihanpeak dituztenak: serie klimazikoak eta udalerrian urriak direlako.
- Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior espezieetako baso alubialak: lehentasunezko
habitata delako.

D.2 Ingurumen Hobekuntzarako Eremuak. Ingurumen Hobekuntzarako Eremuak eremu
degradatuak dira, non ingurumena eraberritzeko lanak lehenetsi behar diren, gizakiak eragin
handia izan duen eremuek naturaltasun handiagoa izan dezaten.
D.3 Baso Intereseko Eremuak.
D.3.1 Baso Interesa. Kontserbazio Aktiboaren Azpikategoria. Kontserbazio Aktiboko
Eremuetan, erabilerak eta jarduerak ingurumen-unitate bakoitzaren ezaugarri bereizgarriak
eta oreka ekologiko-kulturala mantentzera bideratu behar dira, eta esku-hartze antropiko
dinamiko bat egin behar da. Geoserie klimaziko eta formazio paraklimaziko eta sail
edafoklimaziko errupikola gisa inbentarioan sartutako Ingurumen Unitateen zati handi bat
biltzen du, eta baita Interes Geologiko eta Geomorfologikoko guneak ere.
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D.3.2 Baso Interesa. Birsorkuntza Ebolutiboaren Azpikategoria. Baso Intereseko Eremuetako
Birsorkuntza Ebolutiboaren Azpikategorian sartzen dira ingurumen-unitate hondatu bat
hasierako egoera baterantz edo ustez baliotsuagoa den beste oreka-egoera baterantz
eramatera bideratutako lanak lehentasunezkoak diren eremuak.
Aurreko kategorian jaso gabeko geoserie klimaziko eta formazio paraklimaziko gisa
inbentariatutako Ingurumen Unitateak barne hartzen ditu, eta baita Kontserbazio Aktiboko
areekin kontaktuan egon ohi diren Sail Subserialak ere
D.3.3 Baso Interesa. Basogintzako Produkzio Erabileraren Azpikategoria. Area hauek, balio
ekologikoa izan lezaketen arren, behar beste kontserbatutako ekosistemarik ez dute, baina
baso ustiapen intentsiboari esker balio nabarmena dute. Baso-produktibitateagatik
inbentariatutako Ingurumen Unitateak biltzen ditu.
D.4 Nekazaritza eta abeltzaintzako eta landazabaleko eremuak.
D.4.1 Nekazaritza eta abeltzaintzako eta landazabaleko eremuak. Trantsizioko Landa
Paisaiaren Azpikategoria. Area hauek, balio ekologikoa izan lezaketen arren, behar beste
kontserbatutako ekosistemarik ez dute, baina nekazaritza edo abeltzaintzako erabilera
tradizionalek eraldatutako eremuak dituzte. Nekazaritza eta abeltzaintzako eta
landazabaleko paisaiak ageri dituzten Ingurumen Unitateak biltzen ditu.
D.4.2 Nekazaritza eta abeltzaintzako eta landazabaleko eremuak. Nekazaritza Erabilera
Estrategikoaren Azpikategoria. Nekazaritza eta abeltzaintzako eta landazabaleko paisaiak
ageri dituzten Ingurumen Unitateak biltzen ditu. Produktibitate handia kontuan hartuta,
honako hauek biltzen dira: I., II. edo III. Mota Agrologikoko lurrak, eta lurzoru alubial
sakonak, % 12tik beherako aldapetan. LAGetan ezarritako Nekazaritza eta Abeltzaintzako
eta Landazabaleko kategoriaren zati batekin bat dator, eta Nekazaritza eta Basogintzako
LPSan ezarritako Nekazaritza eta Abeltzaintzako eta Landazabaleko Kategoriarekin (Balio
Estrategiko Handiko Nekazaritza eta Abeltzaintzaren Azpikategoria).
D.5 Lurgaineko uren babes-eremuak. Kategoria hau Astigarragako ibai eta errekek eta
horien babes-eremuak, EAEko Ibai eta Erreken Ertzak Antolatzeko LPSan xedatutakoak,
osatzen dute. Kategoria hau bakar-bakarrik lurzoru urbanizaezinean aplika daiteke; kanpoan
daude, beraz, hiri-lurzoruak edo lurzoru urbanizagarriak. Babes-ertzak identifikatzeko,
EAEko Ibai eta Erreken Ertzak Antolatzeko LPSan araututako hirigintza-alderdia hartzen da
kontuan.
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D.6 Landa-parkea. Unitate honetan, Astigarragako udalerriak Lau-Haizetako eskualdeparkean duen eremua sartzen da.
Aldaketa hau bat dator Astigarragako HAPOn ezarritako kategoriekin, eremua
desklasifikatzearen ondoriozko lurzoru urbanizaezina zonakatzeko garaian.

11.- PROIEKTUAREN HELBURUAK, IRIZPIDEAK
ETA ANTOLAMENDU-PROPOSAMENAK.
HAIEN JUSTIFIKAZIOA

11.1. Planteatutako HAPOren aldaketaren helburuak
eta irizpideak
NATURAREN BABES ETA KONTSERBAZIOARI ETA BALIABIDE NATURALEN
KUDEAKETARI LOTUTAKOAK
→ Udalerriko natura-ondarea zaindu, leheneratu eta indartzea, oreka ekologikoaren
oinarri den aldetik.
→ Udalerrian dauden flora- eta fauna-espezie autoktonoen kontserbazioa eta kontrola
bermatzea, eta espezie exotikoak sar daitezen saihestea.
→ Lurzoruaren fitoegonkortasuna bermatzea prozesu eta arrisku geofisikoak dituzten
eremuetan, eta faktore horiek areagotuko dituzten edo fenomeno horien eraginpean
gera daitezkeen jarduerak ezar daitezen saihestea.
→ Ekosistema naturalen eraldaketa mugatzea eta haien inbasioa saihestea.
→ Natura-baliabideen –batik bat, ura eta energia– kontsumoak murriztea, garapen
jasangarriaren printzipioetan oinarrituta.
→ Proposamenaren faktore erabakigarritzat hartuta, lurraldearen balioespena
ekologiaren, paisaiaren, zientziaren, kulturaren eta produkzioaren ikuspuntuetatik
baldintzatzea.
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PAISAIA-BALIOEI EUTSI ETA SUSTATZEKO ZEREGINARI LOTUTAKOAK
→ Bisualki paisaiarekin bat ez datozen instalazioak desagerraraztea edo, hori ezinezkoa
baldin bada, ezkutatzea.
→ Paisaiarekin bat ez datozen elementu berriak ezar daitezen saihestea, baita
pertzepzioaren ikuspuntutik begiratuta inpaktua eragiten duten jarduerak ere.
→ Irisgarritasunaren ikuspuntutik begiratuta orekatuak diren sistema espazialak
bilatzea, fluxuen pilaketak saihestuta..
PRODUKZIO-JARDUEREI
LOTUTAKOAK

ETA

LANDA-BIZTANLERIAREN

FINKAPENARI

→ Landa-ingurunea defendatzea, babestea eta berreskuratzea.
→ Lehen mailako produkzio-ustiategiak sustatzea eta antolatzea, produkzio iraunkorra
bermatuta.
→ Baliabide tradizionalen zentzuzko erabilera bermatzea, eta abandonatuz gero,
erabilera alternatiboak bilatzea
LURRALDE-PLANGINTZARI LOTUTAKOAK
→ Lurzoru urbanizaezinaren zonakatzea egitean baimendutako eta kanpo utzitako
erabilerak aintzat hartzea, lurzoru horretan egin ohi diren jarduerak kontuan hartuta

11.2. Proiektua antolatzeko proposamena
HAPOren Testu Bateginaren aldaketa puntualari buruzko espediente honetan, honako
proposamen hauek egin dira:
1.- Zortasun aeronautikoei buruzko araudia betetzea eta plan orokorraren testu bateginaren
B.1 dokumentuan 6.1.6 artikulua sartzea, seigarren tituluko 6.1 kapituluan, eduki honekin::
"6.1.6. artikulua. Zortasun aeronautikoak.
Donostiako aireportuari dagozkion eta Astigarragako udalerriari eragiten dioten zortasun
aeronautikoak errespetatu beharko dira. Zortasun aeronautiko horiek "gainjarritako baldintzak"
izeneko 0.7 planoan daude adierazita. Zortasun horiek zehazten dituzte inolako eraikuntzarik
gainditu behar ez duten altuerak (itsas mailari dagokionez) (elementu guztiak barne, hala nola
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antenak, tximistorratzak, tximiniak, aire girotuko ekipoak, igogailu-kutxak, kartelak, dekorazioerremateak, etab.), lursailaren edo objektu finkoaren aldaketak (zutoinak, antenak, haize-sorgailuak,
horien palak, kartelak eta abar), bai eta bide-galiboa edo trenbidea ere.

2.- 22. HEA (“Ubarburu-Zabalpena”) desklasifikatzea, lurzoru urbanizaezin gisa sailkatzea,
eta desklasifikatutako lurzorua ondoren deskribatuko ditugun tipologietan kategorizatzea
DESKLASIFIKATUTAKO LURZORU URBANIZAEZINAREN KATEGORIZAZIOA
Ingurumen-aldagai guztiak aztertu ditugu, eta honako hauek aintzat hartu: Astigarragako
HAPOren zehaztapen eta kategoriak, Ingurumen Organoak eraginpeko administrazioei
egindako kontsultetan oinarrituta adierazitakoa, goragoko plangintza-tresnak, eta indarrean
dagoen legeria. Aurreko horiek guztiek oinarritzat hartuta, berriz sailkatu den lurzorua
antolatzeko honako kategoria hauek ezarri ditugu –O.4 (b) “Zonakatze orokorra. Lurzoru
urbanizaezina” planoan jasota daude:
D.4 Nekazaritza eta abeltzaintzako eta landazabaleko eremuak.
D.4.1 Nekazaritza eta abeltzaintzako eta landazabaleko eremuak. Trantsizioko Landa
Paisaiaren Azpikategoria. Eremuaren ezaugarriak direla-eta, bertako azalera osoa kategoria
horretan sailka daitekeela pentsatzen dugu.
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